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-1-

ينظف اجلبل نف�صه مع كل وابٍل من املطر. فحينما تتكد�ص الغيوم 

ال�صوداء والداكنة على راأ�صه، وتنفتُح �صنابري ال�صماء، ترى حتى من 

بيا�ص  يحفه  بني  بلون  وتتورم  وتتميز  تظهُر  وعروقه  �رضايينه  بعيد 

الرغوة، لت�صب يف جذع واحد، تتوزع جذوره على نواحي االأر�ص، 

حتت اجلبل، ويف كل اجتاه. وكاأن تلك العروق اأغ�صان �صجرة �صخمة 

من ماء ُتر�صم على ج�صد ذلك اجلبل. وكاأنها خميال عط�صه واكفهراره 

يف اأغلب �صهور ال�صنة غري املمطرة.

الوادي اإثر ذلك ي�صتجمُع خطواته االأوىل، ويح�صُد قوته كي يهب 

فيه  رك�ص  واأن  �صبق  الذي  املجرى  يف  حافراً  البحر،  باجتاه  مهرواًل 

من  تلك  املهيبة  هرولته  ي�صادف  ما  كل  حاماًل  الوديان،  من  اأ�صالفه 

اإذا ما لزم االأمر. لهذا،  اأو حتى ب�رض  اأو منازل،  اأو حيوانات  اأ�صجار 

كان على من ينوي ال�رضوع يف اإن�صاء بيت جديد جتنب تلك الوديان 

ُل اجلبل �صلوكها وهو  ُيف�صِّ التي  العارمة وامل�صايل اخلادعة واملجاري 

يرك�ُص  مباء املطر كي ي�صقي البحر.

يقرتب  اأو  مكينًا  �صخريًا  �صفحًا  يختار  اأن  عليه  اجلديد  فال�صاكن 

بال  االأمان  باحث عن  البحر وكاأنه  املطل على  ال�صهل احل�صوي  من 

جدوى، بينما يرتك ب�صاتني النخيل خلفه وكاأنها �صتحميه من طعنات 

الظالم.

فاالأر�ص  ذلــك  عــدا  وفيمــا  بئــر،  اختيــار  ينبغــي  كـذلـك 
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وبيتك  مكانك  حولك  ما  لي�صري  �صع  فقط  وم�صاعة.  مفتوحـة 

وحرمك.

اخلم�صينيات  اأواخر  من  يوم  ذات  واأمي  اأبي  ارحتل  بظني  هكذا 

. ذلك احلي 
(((

 يبداأ بالتكون يف خورفكان
ٍّ
من القرن الع�رضين اإىل حي

الذي حمل ا�صمًا غام�صًا هو: »املديفي«.

يزال  وما  كاَن  الأنها »خور«  �صميت كذلك  فلقد  اأما خورفكان 

يتوغل يف الياب�صة ب�صكل ن�صف دائري، وكان املديفي يقع تقريبًا يف 

النقطة االأق�صى الت�صاع ذلك القو�ص البحري.

لهذا كان اجَلزر يرتك هناك بقعًا وا�صعة من اأرا�صي البحر لكي تلهو 

يف اأرجائها طفولتنا، بينما تقف االأمواج حني املد عند اأعايل كثبان 

ال�صاطئ كما لو اأنها تريد القفز من على تلك احلدود التي و�صعها اإله 

ما، حبة رمل فوق اأخرى، ولقرون عديدة.

قرون جاءت ومن ثم مرت على هذه البقعة املن�صية، متامًا كالرطوبة 

اأو ال�صباب اأو الرياح التي ت�صل منهكة اإىل هنا بعد اأن قطعت م�صافات 

هائلة من املحيط.

اللونية بني فجر و�صحى  ال�صاحل  وتتغري مقامات واأحوال ذلك 

وظهرية وع�رض وليل. يف بدء ال�صهر ومنت�صفه واأواخره. يف ال�صيف 

اأو يف االأيام الغائمة اأو املمطرة، الهادئة اأو العا�صفة.

))) عدة مّرات يتطرق الكاتب اإىل خورفكان وت�صميتها كما يف �صفحة 25 وما بعدها، و�ص 

97 وما بعدها، اإذ هذا الكتاب، كل هذا الكتاب، من جانب، عن خورفكان.
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و�صفافة  ب�صيطة  اأحا�صي�ص  ذو  نف�صي  وقع  حال  اأو  مقام  ولكل 

ي�صعب التعبري عنها ب�صهولة، هذا اإذا كان ثمَّ من ي�صتطيع التعبري عن 

ذلك ب�صهولة.

اأو  ال�صباح  يف  البحر  اعتالء  على  اأو�صكت  وقد  ال�صم�ص  روؤية 

التموجات عند غروب ال�صم�ص يف جو ماطر، من اأكرث ال�صور تردداً 

من  ال�صاطئ  ذلك  رمل  الروح.  قيعان  يف  وتر�صبًا  الداخل  مرايا  يف 

الترب الروحي اخلال�ص واأمواجه اأطفال يلعبون يف حديقة ال�صماء واأ�صد 

االأفكار حقيقية تنتاب املرء يف حمرابه.

يكتبون عن  يحبذون حني  دومًا  امل�صتعجلني  املنطقة  موؤرخي  اإن 

خورفكان ق�ص حكاية تلك املراأة العجوز التي ُيقال باأنها اأق�صمت اأن 

ال تاأكل من اأ�صماك هذا البحر لكرثة ما راأت من دم. ومن املوؤكد اأن 

املجزرة الب�صعة التي ارتكبها الربتغايل الفون�صو البوكريك يف خورفكان 

. اإذ اأن الكثري من �صهوات القتل 
(((

مل تكن االأوىل ولن تكون االأخرية

اجلماعي، اأو ما ُي�صمى باحلروب، مل ت�صتطيع منع حدوثها ال االأمواج 

اإثر ما ي�صمى بالك�صوف اجلغرافية اندفعت ال�صفن احلربية والتجارية الربتغالية نحو  ))) على 

الهند، ومنها للق�صاء على مملكة هرمز التي كانت مزدهرة وقتها يف منطقة م�صيق هرمز. 

اأما الفون�صو البوكريك فاإنه قائد االأ�صطول الربتغايل وكان �رض�صًا و�صليبيًا وازدادت �رضا�صته 

عندما ُعنّي نائب للملك على الهند فهاجم هرمز بحملة كبرية عام 507)، ويف طريقه نزل 

كالعذاب على  هرمز، وعلى العديد من املوانئ ك�صنا�ص وخورفكان واأباد اأهاليها.

عن خورفكان خ�صي�صًا كتب ابنه بالتبني �صفحات ت�صف نزول البوكريك على �صاحلها 

وهي �صفحات وح�صية وبربرية للغاية.
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االأمواج  االإلهي، وال  الراعي  ترك�ص كاخلراف خلف  التي  ال�صغرية 

الكبرية التي لطاملا ارتفعت لكي تتحطم اأ�صد.

من  كثرياً  »خور«  هكذا  مثل  اأمواج  على  اجَلْزر  عبَّ  فقد  لهذا 

الدماء وتقياأ املد اأكرث.

ورغم اأن خورفكان ميناء حم�صن جداً باجلبال ومن ثالث نواٍح، 

كانت  املفاجاأة  فاإن  املفاجاأة،  اإحداث  غزوها  يريد  من  على  وكان 

حتدث ودائمًا من الناحية االأرهف، من نقطة �صعفها وقوتها يف اآن: 

البحر. فكما يجلب البحر الرزق، فاإنه يجلب كذلك ما ال يتوقع من 

الب�صل العفن واخلراب.

وهذه الثنائية اأو الرتكيبة املزدوجة ملثل هكذا احتفال مائي مهيب 

القلوب،   
ْ
ِلَكي مفتوحًا   البحر  يجعل  ما  هي  الرمل  على  جال�ص 

وم�رضوحًا باإطناب لنظرة العيون املحرتقة.

يف  يجد  ال  مثلي  البحر  ذلك  مياه  يف  طفولته  ا�صتحمت  ومن 

وال  البوكريك  ملجازر  ال  اأثر  اأي  ال�صاطئ  علـى  املرتاق�صـة  االأمـواج 

خليول هرمز. فلقد قراأت يف كتب التاريخ اأي�صًا اأن خورفكان كانت 

ا�صتغرابي  هذا  واأثار   ،
(((

الذهبية هرمز  مملكة  لتجار  خيول  مزرعة 

�صيئًا.  اخليول  عن  تعرف  ال  علمي  حد  على  فخورفكان  ال�صديد، 

ومنذ اأن م�صت قدماي فيها مل اأر اإال خيلني اأو ثالثة كان ميتطيها حر�ص 

))) تذكر امل�صادر التاريخية باأن خورفكان كانت تابعة لفرتة من الفرتات ململكة هرمز، وكانت 

على االأرجح م�صيفًا لتجارها و�صادتها.
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 يف حينها. لكن بحرنا اأو »تاريخنا« عمومًا قادر على 
(((

»ال�صيا�صي«

ما يبدو، حتى على التهام اخليول.

-2-

)تنطق:  فريقها،  اأو  املديفي  حي  حينئذ،  اجلديد،  احلي  جمع 

»فريج«) اأ�صتات ب�رض جاوؤوا من قبائل وجهات خمتلفة، وكان عليهم 

ال�صكن يف طرف ما من القرية فاختاروا هذا الطرف.

ومن  واالأ�صجار،  النخل  من  وحزام  م�صيلة  تف�صلهم  ال�صمال  من 

العالية   
(2(

اأذرعة جبال »احلوامي« يتهادى خالء ف�صيح حتده  اجلنوب 

يف   
(((

و»�صيح» »�صبخة«  بعد  وامل�صرتيحة  وال�صخمة  واملتالحقة 

ال�صم�ص من  البحر منفرداً وم�صتمتعًا بال�رضق. تقطع  َوْحَدُه  الغرب. 

ال�صباح وحتى ما بعد الظهرية )حيث باإمكانك جمع حطام اأ�صعتها 

))) »ال�صيا�صي« ت�صمية كان يطلقها االأهايل على امل�صوؤول الربيطاين يف املنطقة )حول ال�صيا�صي 

راجع اأي�صًا �ص 56و57 ). اأما عن الربيطانيني فقد ت�صيدوا املحيط الهندي بحاره وخلجانه 

اأن  اإال  الربتغالية،  البحرية  القوة  انهيار  اإثر  العرب وبحر عمان واخلليج على  ومنها بحر 

بعدها  املنطقة  اأ�صحت  التي   (820 معاهدات  بعد  ازداد  اخلليج  باإمارات  بريطانيا  حتكم 

بومبي  حلكومة  ذلك  بعد  تابعة  لت�صبح   (858 عام  حتى  ال�رضقية  الهند  ل�رضكة  م�صتباحة 

نيابة عن بريطانيا ثم بعد ذلك )يف حدود 876)) اأ�صبحت تابعة حلكومة الهند الربيطانية 

وا�صتمر ذلك حتى ان�صحاب بريطانيا من املنطقة يف عام )97).

)2) ال اأعرف على وجه التف�صيل حكاية ا�صم هذه اجلبال، لكن ما يبدو ظاهراً اأن اال�صم جاء 

من احلماية.

))) »ال�صبخة« هي االأر�ص الرملية واملاحلة، اأما »ال�صيح« فهي االأر�ص املنب�صطة.
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من على حواف االأمواج) مراآته املتلجلجة، مبديًا بذلك �صاطئًا طوياًل 

العرجون،  ت�صكل  التي  الدائرة  ن�صف  على  انفراجه  يزيد  ومفتوحًا 

وكما  خلورفكان.  الهاليل  اجل�صد  ذاك  اجلبال  عرجون  ُيكمل  بينما 

ت�رضق ال�صم�ص دائمًا، ت�رضق اأي�صًا علي حي املديفي ال�صئيل، واملبنية 

اأغلب بيوته وقتها من جريد النخل، ثم تطّور االأمر الحقًا - اأو هكذا 

اأظن - اإىل الطني الذي ُيعجن مع نباتات برية وُتطلى به االأحجار.

ر طوياًل، اإذ كلما جاءت دفقة قوية من  ومثل هذا البناء مل يكن ُيعمِّ

اإذ  واقفة،  ظلت  اإذا  بالطبع  هذا  اجلدران،  تلك  اأح�صاء  برزت  املطر 

عادة ما تتحول اإىل اأكدا�ص من احلجارة حتى اأنك بعد مدة وجيزة من 

تكد�صها ترى زهوراً برية �صفراء اأو بي�صاء مائلة لال�صفرار قد ظهرت 

من ذلك الركام الذي كان جداراً لغرفة اأو حلو�ص.

جذوع  مُتدد  فعندما  اأف�صل،  حالها  يكن  مل  كذلك  ال�صقوف 

اأو  اأن�صجة  عليها  و�صعت  وقد  املتقابلة  اجلدران  على   
(((

»الكندل«

ت�صبغ   ،
(2(

بـ»ال�صخرب« الطني  ُيدعك  اأن  وبعد  ال�صعف،  من  ح�صائر 

تلك احل�صائر بذلك اخلليط، فاإذا ما هبت عا�صفة ممطرة وقوية اأ�صالت 

ذلك العجني اخلفيف من الطني، فاأطارت ال�صقوف لتجد قطعها بعد 

مرور العا�صفة على روؤو�ص االأ�صجار ويف احلو�ص وعند اجلريان.

 
(((

» مطر خفيف قد يثقب ذلك ال�صطح يف هذا املكان اأو ذاك فـ»يخرُّ

))) نوع من اأنواع خ�صب البامبو الكبري، وي�صتود غالبًا من الهند.

)2) نبتة برية.

))) ف�صيحة، مبعنى ت�رضب.
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املنزل، اأو هكذا كان ُيقال، واملق�صود باأن املياه قد اأ�صبحت يف اأح�صان 

 
(((

القاطنني امل�صاكني النائمني )اأتذكر مثاًل تلك ال�صحون و»الط�صوت«

من خمتلف االأنواع واالأحجام وهي موزعة يف نواحي الغرفة كي جتمع 

اأية حال  الطينية). وعلى  مياه املطر الذي ت�رضب من خاليا اجلدران 

فاإن تلك البيوت كانت ه�صة جداً، فهي كاالأعواد وظالل االأ�صجار 

الكثيفة اأقرب اإىل الطبيعة منها اإىل العمارة. اإنها بال عمال بناء، فاجلميع 

يفعلها. ينزعون ح�صاة اأو نبتة اأو كومة طني من هنا اأو هناك ويبنون. 

اأو عامل  )بالدال)   
(2(

»اال�صتاد« يبداأ  مل  اأنه - ح�صب حتليلي -  حتى 

مع  وبالتاأكيد  الطني،  مع  اأي  ذلك،  قبل  اأما  االإ�صمنت.  مع  اإال  البناء 

ال�صعف، فاإن ذلك ال�صيء امل�صمى منزاًل ُيبنى بتمدد العائلة وم�صاعدة 

اجلريان.

لتلك  الروحية  )امل�رضوبات  والقهوة  ال�صاي   
(((

»دالل« يجهزون 

تن�صج  كما  اأيديهم  حركة  من  البيوت  فتظهر  ويتنادون  االأزمان) 

األ�صنتهم احلكايات. فالبيت هنا اأقرب اإىل كونه لعبتك اأو اأن�صودتك، 

لذلك مل يكن مفتوحًا على اجلريان )بجدرانه  �صئت. وهو  ما  �صّمها 

املنخف�صة واأبوابه امل�رضعة على كل �صكة) فح�صب، واإمنا على احلياة، 

حياة العامل.

))) جمع ط�صت اأو ط�ص: اإناء كبري.

)2) »اال�صتاد«: ُتطلق على البّناء، وهي اأقرب اإىل »املعلِّم« )كما ت�صتخدم يف كثري من املجتمعات 

العربية)، ويف هذه احلالة »معلِّم« البناء.

))) جمع »دلة«: وعاء حلفظ و�صب القهوة.

1-3la Bab Mawja.indd   13 3/6/09   6:26:03 PM



14

ففي احلو�ص وحتى يف الغرف جتد املاعز طبعًا واالأبقار واحلمري، 

تدجينه  ميكن  وما   
(((

و»ال�صفا�صيف« والكالب  القطط  اإىل  اإ�صافة 

 
(2(

»ال�صفارد« كذلك  الزوار  من  وكان  الطيور.  اأو  احليوانات  من 

ما  نادراً  الذي  النهار   وزائر 
(((

اإبلي�ص اأربع واأربعني وخيول  واأمهات 

يغيب: الغراب )كنت اأت�صاءل حينها ودائمًا: اأين تذهب الغربان يف 

الليل؟).

الثعالب  وبا�صتمرار  املفتوحة  نواحيه  اأو  البيت  تزور  الليل  ويف 

والقطط الربية. ويف ال�صنة على االأقل ُترزق البلدة بذئب في�صيل لعاب 

الَق�ص�ص التي ُيطلقها اخلوف الراقد يف ال�صدور.

)بع�صه  باأنواعه  والليمون  املنتقى  النخل  كذلك  البيت  يف  يزرع 

كبري  اإىل درجة التي باإمكانك اأن تتخيله �صخرة جبلية �صغرية خ�رضاء) 

التني؟)، وعديد  ي�صبه  للغاية، والتني )ماذا  الطويلة  باأ�صجاره  واملاجنو 

احليوان)،  وخ�رضوات  الب�رض  )خ�رضوات  واخل�رضوات  االأب�صال  من 

وتنحني على جدرانه ال�صدرة القدمية واللوزة اجلاحمة وال�صماء الفارغة 

من الغيوم.

الطماطم تتناثر قرب اأحوا�ص الغ�صيل ونباتات ال ح�رض لها مت�صي 

يف الفناء. وَثمَّ نباتات اأخرى تزور البيت وجتلب من املزارع اأو اجلبال 

كاأعالٍف اأو كاأدوية.

))) جمع »�صف�صوف«: نوع من الع�صافري ال�صغرية، ويف الف�صحى: �صف�صف.

)2) جمع »�صفرد«، نوع من الطيور، وهي ف�صيحة.

))) نوع من احل�رضات.
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اآخر  ت�صمع �رضخات  البيت،  البيت يف  من حول  �صيء  كل  كان 

اأخباره واأنت قابع يف غرفة البيت الوحيدة، خلف  جار كما ت�صمع 

الباب الوحيد املغلق يف هذا البيت.

واإذا مل يزرك جارك، زارك اأطفاله اأو اأغنامه، وال�صم�ص تزورك كي 

يلتقط الدجاج احَلب من �صطوع ال�صباح ويزورك القمر كي ُتختم به 

عيون ال�صهر وُتنهى على تهادي �صوئه ال�صعيد احلكايات.

-3-

بيتنا  اأبي  �صمى  ولهذا  ت�صميته،  ميكن  النوع  هذا  من  بيت 

بـ»املعرت�ص«، وهي ت�صمية �صائدة يف املنطقة وُتطلق على اأحياء ومنازل 

عديدة. ولهذا البيت بالذات كانت الت�صمية ذات وقع خا�ص.

 اأنفقت اأنا �صخ�صيًا �صنواتي 
(((

هذا البيت الذي تتو�صطه »�رضي�صة«

االأوىل على االأر�ص بني ظاللها بال �صاأم، وتطوف ذاكرتي دومًا حول 

خميالها كما يطوف التائب حول الكعبة.

وحول تلك »ال�رضي�صة« كانت تتوزع، وبعد رمل �صاٍف، زوايا 

البيت  اإىل خارج  البيت االأربع. حفرة ي�صيل ماوؤها من حتت اجلدار 

ميكن  ما  اأما  حّمامًا.  ُن�صميِّها  اأن  ميكن  واقف   
(2(

»دعن« وي�صرتها 

الطوابي  اأمامه  تتناثر  حيث  املقابلة  الزاوية  يف  فيقع  املطبخ  ي�صبه  اأن 

))) �صجرة ظليلة، وت�صمى يف بع�ص املناطق العربية بالنيم.

)2) �صف ملموم من اجلريد ي�صتخدم كجدار اأو �صقف، واجلمع: »دعون«.
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والقدور واملواقد.

 
(((

الزاوية التي تقابل املطبخ خ�ص�صت للزراعة. يزرع فيها »الفندال«

هناك  اأبي  زرع  فقد  للنخل،  اأبداً  احلظوة  لكن  اخل�رضوات،  وبع�ص 

ب�صعة اأنواع منتقاة من النخل، بينما تتدىل من هذه الزاوية على جدار 

هي  االأخرية  الزاوية  يف  م�صتطيلة  غرفة  وثم  طويلة.  �صدرة  اخلارج 

وحدها التي ُبنيت من الطني. اإنها غرفة املبيت، ولكنها لي�صت كذلك 

اأي�صًا. فمبيتنا فيها ال يتعدى ال�صهور القليلة الباردة واملمطرة، اأما يف 

بقية �صهور ال�صنة فننام خارجها اأو حتى على �صطحها.

وبعد اأن �صافر اأبي يف رحالت بحرية متكررة اإىل اأفريقيا والهند 

والكويت وغريها عاد وبناها من االإ�صمنت. واأظنها كانت تنق�صم اإىل 

 ،
(2(

ق�صمني، االأول غرفة بال�صكل املعتاد واأخرى ُتدعى حمليًا بـ»الكرين«

ر الحقًا لُيبنى من  وهي نوع من الغرف كان ُيبنى من ال�صعف ثم ُطوِّ

الطني وي�صّقف بـ»الكندل« وغريه، وكانت على هيئة خيمة، وكانت 

الغرفتان مفتوحتان على بع�ص.

... ولعلَّني ُولدت يف »غرفة الكرين« تلك.

ب�صعة  فقط  مرايا.  وال  نوافذ  هنا  بالغرف  ميه  اأُ�صِّ فيما  يكن  ومل 

م�صتطيالت حمفورة يف اجلدار ُيطلق عليها ا�صمًا جمياًل هو »الرو�صنة« 

والعود  الزعفران  فيها  يو�صع  كما  املف�صلة،  االأواين  فيها  وتو�صع 

))) »الفندال«: البطاطا احللوة، واملفردة على االأغلب غري عربية.

)2) غرفة اأقرب اإىل »العري�ص« امل�صمى بخيمة البحر اإال اأن جدرانها من طني.
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تلك  اإن وجدت. وتبدو  العطر   وزجاجات 
(((

وامل�صك و»الدخون«

النافذة املعلَّقة واملغلقة ملفتة اأكرث حني ي�صتلقي فيها االأطفال الُر�صع 

اإىل حني تعود اأمهاتهم من جبال العمل يف البيت، وال ي�صقطون.

اأما اأر�صية الغرفة فلي�صت مببلطة، على االأقل قبل االإ�صمنت، وُتفر�ص 

بح�صري من �صعف اأوال ُتفر�ص اإطالقًا.

من  كثٍب  على  االأر�ص،  تراب  على  كهذه  غرٍف  يف  فاإنك  لهذا 

تعي�ص معك ح�رضات وطيور وزواحف، وقد تظهر  االأر�ص،  تراب 

عند فرا�ص نومك بع�ص احل�صائ�ص.

لي�ص  الغرف  هذه  مثل  ويف  االأطفال  من  البالغ  اأو  الطفل  ولعل 

ت�صمع  ال  فاأنت  اخل�صو�صية،  ُي�صمى  مما  نوع  اأي  يعي�ص  اأن  باإمكانه 

وترى ماذا تقول اأو تفعل عائلتك فح�صب، واإمنا ي�صل اإىل م�صامعك 

ما الذي يحدث عند اجلريان، �صواء �صمعت ذلك من البيت، اأو اأثناء 

مرورك يف ال�صكة اأو الزقاق.

االأيام ال تعرتف باخل�صو�صية، فاجلميع يعرف  فاإن تلك  وعمومًا 

املعرفة هي ما  عنك كل �صيء، واأنت تعرف كل �صيء عنهم، وهذه 

 اأو عند »فوالة« الع�رض. 
(2(

تتناوله االأحاديث يف ال�صباح عند »الفوالة«

يف امل�صاء عندما يت�صامرون، اأو عند الوالئم. عند والئم االأعرا�ص اأو 

يف العزاءات حني ينفجر ال�صحك فجاأة يف وجه الوجوم.

))) عجينة خليط من العطور والعود وامل�صك.

)2) »الفوالة«: متر اأو وجبة من املاأكوالت اخلفيفة اأو احللوة تقدم عادة مع القهوة لزائر البيت، 

ورمبا جاءت من الفاأل.
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من هنا ميكن القول باأن مثل هذه احلياة ال تعرف ال�صمت والتاأمل 

بالقدر الذي ال تعرف فيه اخل�صو�صية. فمن ي�صمت وي�رضح يقال له: 

؟ اأما من يجل�ص ليح�صب الغيوم 
(((

هل غرقت مراكبك اأيها »النوخذا«

اأو يعد االأمواج فاإنه بال �صك قد ُجن اأو اأو�صك، هذا اإذا مل تظهر على 

روحه الثاآليل، وي�صاب باجلدري اأو الطاعون.

-4-

يف بدء جميء االإ�صمنت كانت اجلدران التي تو�صك اأن تكون اأ�صواراً 

م�صتطيل  هنالك  كان  االأ�صفل  ويف   ،
(2(

»النورة« ُت�صمى  مبادة  ُتدهن 

مبقدار ربع اجلدار ملون اإما باالأزرق الفاحت اأو االأخ�رض اخلفيف وكانت 

اجلدران بهذه االألوان خمففة لنظرة ال�صم�ص احلادة والغا�صبة، وتبعث 

على الدفء يف ال�صتاءات.

يف ال�صتاءات القليلة والعابرة حني كان االأهايل يكتفون باالختباء 

والتدثر  وا�صعال جممرة،  بعد ذلك)  االإ�صمنتية  )اأو  الطينية  يف غرفهم 

 ثقيلة 
(((

 غليظة و»غرتة«
(((

ببع�ص االألب�صة ال�صتوية الب�صيطة: »كندورة«

حمراء.

اأية بيوت، والتي هي حتديداً بيوت  اإن تلك البيوت التي ال ت�صبه 

))) »النوخذا«: ربان ال�صفينة.

)2) نوع من اأنواع اجل�ص االأبي�ص تدهن به اجلدران.

))) الثوب للن�صاء والرجال معًا.

))) غطاء الراأ�ص.
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ن. مليئة بالبذور والنباتات  ما قبل البيوت، مليئة باملحفوظات واملَُخزَّ

اجلافة، ومليئة بالقدائد من اللحم اأو ال�صمك لالأيام ال�صوداء القادمة، 

وهي كثرية على اأية حال.

زوايا  اأو  الطينية  غرفه  يف  حمفوظاته  تتناثر  والفقري  املعدوم  وكان 

 ،
(((

»بّخاراً« تدعى  ن  للُمخزَّ غرفة  فيبني  ي�صتطيع  من  اأما  حو�صه، 

يبني  فاإنه  غنيًا  اأ�صبح  باأنه  يعلن  اأن  يريد  اأحدهم  كان  ما  اإذا  ووقتها 

»ُبّخاره« خارج البيت، واإذا ازداد غنى و�صع عليه ُحرا�صًا، فلالأغنياء 

 كما ال�صيوخ.
(2(

»مطارزية«

اأما عن ال�صطوح فحّدث وال حرج، فهي مكان للمبيت يف ال�صيف 

املفتوحة  االأذن  من  قريبًا  واحلكايات   
(((

»ال�صوالف« تتواىل  حيث 

والكبرية لل�صماء، كما كانت جتفف على تلك ال�صطوح اأحالم املتعبني 

واالأ�صماك  اأدوية،  �صتغدو  التي  واالأع�صاب  االأطفال،  و�صحكات 

التي  واالأ�صماك   
(5(

»عوااًل« اأو   
(((

»ماحلًا« لتكون  والكبرية  ال�صغرية 

حتتها  من  ويجري  ُتدا�ص  كي  الرطب  وعذوق  ع�صائر،  اإىل  تتحول 

 يف منتهى ال�صمور.
(7(

، اأو تغدو »ح�صفًا«
(6(

»الدب�ص«

))) يقال لها يف مناطق اأخرى من االإمارات ينز.

)2) جمع »مطارزي«: مرافق ال�صيخ.

ن �صلف. ))) االأحاديث، وخا�صة التي تروى عما �صلف، وعمَّ

))) طريقة يف تخزين ال�صمك بامللح.

)5) »العوال«: ف�صيحة، �صمك القر�ص اجلاف.

)6) ع�صري التمر.

)7) التمر الياب�ص وغري النافع.
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ويبدو يل باأن مثل هذه ال�صطوح بداأت على االأرجح مع الطني، اإذ 

 مثاًل، 
(((

اأن ينام اأحدهم على �صطح »عري�ص« لي�ص مب�صتطاعي تخيل 

الت�صمية، اكت�صفها  اإذا ما �صحت  لكن تقليد »احلياة على ال�صطح«، 

اأهل هذه املنطقة قبل وقوف جدران الطني. اإن ال�صاهد على ذلك ما 

، وهي مرتفع من جذوع االأ�صجار 
(2(

ُيدعى اإىل يومنا هذا بـ»املنامة«

متقاطعة  باأخ�صاب  ُت�صقف  الرباميل)  ا�صتخدم  ذلك  بعد  )بع�صهم 

وُتغطى بـ»دعن« ُتفر�ص عليه ح�صائر وما توفر والن من االأثاث.

ال�صعب  هذا  يريد  ما  كل  »املنامة«  هذه  على  اأي�صًا  ُيجفف  كان 

فال�صباح  لها  حد  ال  مبتعة  عليها  ُينام  وكان  التجفيف،  جنة  اإدخاله 

ي�صتيقظ معك على تلك »املنامة«، وعلى تلك »املنامة« كانت ُتنفق 

بر�صا ليايل ال�صيف الطويلة. على تلك »املنامة« التي تكاد اأن تكون 

يف الليايل املقمرة �صفينة عائمة يف بحر احلو�ص.

اأي حو�ص؟ قبل الطني مل يكن هنالك حو�صًا. كان هناك ما ي�صمى 

. و»احل�صار« جمموعة من االأغ�صان اجلافة، بل خط من 
(((

»باحل�صار«

هذه االأغ�صان ذات االأ�صواك املدببة والتي كانت ت�صّور فيها اأر�ص ما 

فتو�صع عليها اليد وت�صم وتغدو حمى، ولتغدو حمى تزرع داخلها 

))) غرفة من جريد النخل، وهي ف�صيحة مما يعر�ص به.

منها  »املنامة«  با�صم  كذلك  ى  ت�صمَّ واجلزيرة  اخلليج  يف  والقرى  واملدن  االأماكن  بع�ص   (2(

عا�صمة البحرين احلالية وقرية تابعة الإمارة عجمان تقع بني الذيد وم�صايف.

اإليه، وقريب  البيت كال�صور، وهي ف�صيحة: مما يحظر الدخول  ))) »ح�صار«: ما يحيط يف 

منها: احلظرية، واحلظرة البحرية )طريقة �صيد).
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خيمة من الوبر اأو غرفة من ال�صعف اأو ما �صابه. وعندما ُبنيت تلك 

بالطني. �صّور »احل�صار« زرائب  املواطئ )بداًل من ت�صميتها منازل) 

رفع  يف  االإن�صان  م�صى  بينما  اأمامه  اأو  الطيني  البيت  خلف  املوا�صي 

اجلدران حول روحه.

»التح�رض«،  اأما  باجل�ص،  الطيني  اجلدار  ُيبلط  كان  القادر  البع�ص 

كما ُي�صمى اليوم، فقد جاءنا مع تلك االآالت العجيبة التي ُتنجب ُكتاًل 

لت�صتد  مائعة  مادة  تعجن  التي  اخلالطات  ومع  بـ»الطابوق«،  تدعى 

الُرحل  البدو  فاأحفاد  االختناق.  على  وتبعث  اإ�صمنتًا  وت�صري  الحقًا 

هوؤالء، اأو الذين كانوا بدواً وُرحاًل مل يكتفوا ببناء جدران االإ�صمنت 

واإمنا  م�صاكنهم  حول  والب�صعة  والعري�صة  الطويلة  االأ�صوار  ثم  ومن 

�صّوروا الحقًا كل �صيء..

املقربة واحلديقة والبحر وال�صماء.
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-1-

خورفكان، ذلك امليناء ال�صغري، املغلَّف باجلبال، ال�صبيه بالقوقعة، 

يعرث  كان  الذي  االآمن  امليناء  منقر�ص.  �صخري  دينا�صور  بي�صة  اأو 

عليه البحارة حني يخرجون من غياهب م�صيق هرمز وحبائل اجلنية 

هذا  من  قريبًا  الرياح  تو�صلهم  حينما  عليه  ويعرثون   .
(((

»�صالمة«

امل�صيق قادمني من الرهيب املحيط الهندي، م�صتهني ترك �صفنهم يف 

خور ما لتذكر االبت�صامة وال�صحك، كما امل�صي على االأر�ص.

لهذا فمن الطبيعي اأن اأجد عند ا�صتيقاظي من تلك الطفولة ب�رضاً 

متنوعني يف هذا امليناء: �صحوح، نقبيون، بلو�ص، عرب تركوا ديارهم 

اإىل  وجاوؤوا  وفر�ص،  االآن)  اإيران  يتبع  )الذي  اجلنوبي  ال�صاحل  يف 

خورفكان.

ب�صطتها  للجبال  يد وحيدة  بلدة كاأنها  بلدة �صغرية.  كل هذا يف 

ببخٍل كي ال ياأكل اأ�صابعها البحر، وبالرغم من ذلك فاإنه ياأكل. ياأكل 

بنهم من ذلك ال�صحن الرملي الفارغ.

ال�صغرية عند م�صيق هرمز،  البحر واجلزر  مياه  الناتئة يف  ال�صخرية  الروؤو�ص  ))) جمموعة من 

وت�صمى اجلزيرة الكبرية من هذه املجموعة بجزيرة �صالمة وُيقال �صالمة وبناتها. ولقد كان 

اجلغرافيون والرحالة واالإخباريون القدامى كابن الفقيه والقزويني وامل�صعودي واحلموي 

يطلقون على هذا املو�صع ت�صمية الدردور ملا كان ي�صكله من خطر على ال�صفن اخل�صبية 

التي كانت تعرب امل�صيق، كما وتدور حكاية خرافية حول �صالمة اجلزيرة وبناتها، اإ�صافة 

اإىل ارتباطها مبثل عربي قدمي يتواتر يف معاجم االأمثال التقليدية )حول �صالمة والدردور 

اقراأ اأي�صًا �صفحة ))) و))) من هذا الكتاب).
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ويف �صورة فوتوغرافية التقطها خلورفكان م�صور جملة »العربي« 

يلب�ص  رجل  يظهر   (968 عام  من  ما  وقت  يف   ،
(((

املعروفة الكويتية 

و�صط خورفكان،  من  ما  اإىل جهة  وي�صرُي  و»عقااًل«  »غرتة« حمراء 

اأح�صانها  ال�صمالية ويف  »اخلور«  مراآى جبال  بال�صورة  ي�صتبد  بينما 

اأحياء  وبيوت  خم�رضة،   - ى  ُت�صمَّ كانت  هكذا   -  
(2(

»ال�رضق« جبال 

اخلور الرئي�صية تظهر بي�صاء متناثرة بني ذلك النخل.

اأ�صخا�ص  ثالثة  معه  ا�صطحب  ال�صورة  تلك  التقط  الذي  امل�صّور 

)الذي  �صيده«  »جبل  و�صعدوا  احلمراء  »الغرتة«  �صاحب  فيهم  مبن 

اعتلى راأ�صه بعد ذلك ق�رض حلاكم االإمارة)، ذلك اجلبل الذي تروى 

.
(((

يف احلي عنه االأ�صاطري

 �صغري وجمموعة قليلة 
ٌّ

على اليمني ويف مقدمة ال�صورة يظهر حي

من البيوت.

))) جملة العربي واحدة من اأهم املجالت العربية يف ال�صبعينيات وحتى منت�صف الثمانينات، 

وهذه املجلة كانت تخ�ص�ص زاوية يتابعها قراء هذه املجلة الكثريين وقتها، وكانت هذه 

الزاوية بعنوان: اعرف وطنك - اأي وطني العربي الكبري ح�صب املجلة - مبقابل زاوية 

اإ�رضائيل على وجه احل�رض، ولقد زار فريق من هذه املجلة  اعرف عدوك، واملق�صود هنا 

منطقة عربية جمهولة حينها هي اإمارات ال�صاحل املت�صالح )االإمارات العربية اليوم) وقدم 

الزبال  �صليم  املجلة  حمرر  فيهما  زار  حتقيقان  هنا  يعنينا  ما  اأن  اإال  عنها.  عديدة  حتقيقات 

خورفكان، ون�رض اال�صتطالع االأول يف 20 يوليو 960)، بينما ن�رض الثاين يف )) مايو 968)، 

وال�صورة التي يتحدث عنها الكاتب رافقت اال�صتطالع الثاين.

)2) »ال�رضق« بني قو�صني هنا الأنه كان حيًا رئي�صيًا يف خورفكان. ولقد اأزيل االآن وو�صعت 

بداًل من بيوته احلاويات القادمة من امليناء القريب. اأ�صحى خمزنًا للحاويات.

))) عن »جبل �صيدة« اأي�صًا ميكن قراءة �ص 6) و�ص 27) من هذا الكتاب.
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اإنه هو. اإنه حي املديفي.

احلي  ظهر  اأقل،  اأو  ال�صورة  ُع�رض  عن  يزيد  ال  اجلانب  هذا  والأن 

بي�صاء واأخرى  اإال تكوينات  تبدو  الهالم مل تكن  كالهالم. ومن هذا 

�صوداء كاأنها ثقوب.

الُبقع البي�صاء، كما افرت�ص، هي البيوت املبنية باالإ�صمنت واملدهونة 

البيوت  فاإنها  كالظالل  ال�صورة  يف  تبدو  التي  تلك  اأما  بـ»النورة«. 

املبنية بال�صعف اأو حتى بالطني )هل الأن ال�صورة الفوتوغرافية حديثة 

وبالتايل متيل مياًل »غريزيًا« لكل ما هو حديث؟).

اأ�صحاب تلك البيوت،  اأن اأعرف من هم  البي�صاء  اأكاد من البقع 

احلي  متدد  كيف  كذلك  واأعرف  اأعرف،  الهالمية  الظالل  وتلك 

الحقًا. فلقد كنت اأكرب والفراغات ال�صا�صعة التي حتيط باحلي ت�صيق. 

حتى �صاقت جداً، �صاقت حتى حُمَي احلي نف�صه.

بعد اأن فكرت بهذه ال�صورة املكرّبة هكذا، عدت من جديد اإىل 

تلك  تكبري  على  ي�صاعدين  لعله  الفوتوغرايف  بالت�صوير  يعرف  زميل 

اأرى  اأن  فاتن  )اأمر  فيه  الذي ولدت  البيت  فيها  يقع  التي كان  البقعة 

باأربع  والدتي  وبعد   - فوتوغرافية  �صورة  يف  حتى   - البيت  ذلك 

�صنوات).

لكن زميلي قال يل:

- ... لو كرّبنا هذا فلن تر اإال جمموعة من النقاط.

بيني وبني  النقاط! هكذا رّددت  البقع، جمموعة من  جمموعة من 
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»العربي«  جملة  من  امللتقطة  تلك  ال�صورتني.  اإىل  عدت  ثم  نف�صي، 

وتلك التي »كرّبناها« حلي املديفي. وق�صيت وقتًا طوياًل وتاأمليًا يف 

املقارنة بينهما.

يا ترى عماذا اأبحث يف ال�صورة؟

التي ع�صتها، عن بدايات حياتي يف ذلك  اأبحث عن حياتي  هل 

احلي؟

من  اأكرث  كانوا  الذين  االأ�صخا�ص  اأولئك  اأرواح  عن  اأبحث  هل 

اأهلي؟

كنت يف بحثي هذا اأ�صبه امل�صّور يف فيلم »Blow up« النطونيوين 

ر« الفيلم املتلهف  )عن ق�صة خلوليو كورتزار)، رغم اأن تفتي�ص »م�صوِّ

اإن�صاين الكت�صاف خيوط حمبوكة  ال�صور يقوده ف�صول  ومقارنته بني 

بغمو�ص جلرمية، واأنا ال ميكنني - تقدي�صًا للحياة - اعتبار والدتي يف 

ذلك احلي جرمية.

-2-

لهذا  خورفكان،  يف  اأمي  يتزوج  كي  البحر  طريق  عن  اأبي  جاء 

ح�صبتني على الدوام ابن م�صادفة بحرية. وعلى االأرجح فاإن اأبي حني 

، َعِمَل عند 
(((

ان«: مقود ال�صفينة) َعِمَل »�صكونيًا« يدُير الدفة )اأو »�ُصكَّ

النوخذا املريزا من نواخذة خورفكان. وبحارة خورفكان اأظنهم اأول 

))) »ال�صّكان«: ترد هذه الكلمة يف امل�صادر العربية القدمية بهذا املعنى اأي�صًا.
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من تو�صط الأبي كي ينال املوافقة ال�صامية جلدي واأمي على الزواج.

يتاجر على حمار بني  الذي كانت م�صاهمته حا�صمة رجل  لكن 

دبي وخورفكان.

ت�صور ذلك  اأ�صهب يف  اأن  اأمي،  وبالوكالة عن  يطيب يل،  ولعله 

يتوغل يف  ثم  ال�رضقي ومن  ال�صاحل  يقطع  الرجل على حماره وهو 

اجلبال متمرجحًا على اأطراف وديان �صخمة و�صحيقة كوادي حام 

. مرتنحًا على كثبان الذيد ورمال ال�صجعة حتى 
(((

وال�صيجي وغريها

 (((
. ثم ومن هناك )بعد اأن مير على مقهى »بيزات«

(2(
ي�صل اإىل ال�صارقة

 
(((

وي�رضب كاأ�صًا من ال�صاي) اإىل دبي حيث ال يرتك اأحداً يف ال�صندغة

كل  يجمع  وعندما  وف�صله.  واأ�صله  اأبي  عن  وي�صاأله  اإال 
 
ال�صبخة اأو 

ويعود  ذاكرته  خرج 
 
يف باأمانة  ي�صعها  عنه،  وال�صهادات  املعلومات 

قافاًل )كما يقولون، لكني يف احلقيقة اأتخيله عائداً وحده)، وبعد اأيام 

ولياٍل طوال اإىل خورفكان كي يزكي ذلك الزواج املبارك.

الفا�صلة بني م�صايف وال�صاحل ال�رضقي  ))) من الوديان الكبرية واملعروفة يف »جبال احلجر« 

)الفجرية، خورفكان، دبا....الخ). 

)2) هذه االأماكن مير عليها امل�صافر )امل�صافر على االأقل وقتها) بني ال�صاحل ال�رضقي املطل على 

بحر عمان )املحيط الهندي) ومنطقة عجمان وال�صارقة ودبي املطلة على اخلليج العربي. 

وكان اأهايل ال�صاحل ال�رضقي ي�صمون تلك املنطقة بـ»ال�صاحل«.

حيث  منه  والراجعون  ال�رضقي  ال�صاحل  اإىل  الذاهبون  ال�صبعينيات  يف  املقهى  هذه  يرتاد   (((

يعرثون هناك على �صيارة لالأجرة اأو للتو�صيل. و»بيزات« تعني نقود يف اللهجة املحلية.

))) ال�صندغة وال�صبخة من املناطق املعروفة يف بر ديرة )دبي) وكان ي�صكن فيها اأهل الكاتب 

من جهة اأبيه.
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من هنا فاإنه ال يبدو يل من امل�صادفة يف �صيء جماورتنا يف حي املديفي 

لعائلة ذلك الرجل، بل لعله من اأقنع العرو�صني بعد ذلك باالنتقال اىل 

هذا احلي اجلديد.

كانت زوجته حليمة هي من اعتنت بي واأنا �صغري، بينما كر�صت 

اأمي عواطفها واهتمامها لبقرة كانت عندها حينئذ.

كذلك كان زوج حليمة اأول ميت اأراه.

العا�رضة  البيت )كنت يف  ال�صباحات كنت خارجا من  اأحد  ففي 

تقريبًا) فراأيت �صيارة تقف خلف باب بيتنا )=اجلبلي) وتخرج منها 

قدمان منتفختان وجامدتان.

�رضاخ  هب  وفجاأة  ال�صيارة  على  فح�صب  األقيتها  �رضيعة  نظرة 

املوارب،  الذاكرة  بو�صوح  ذلك  اأتذكر  جرياننا،  بيت  من  عا�صف 

وي�صل خيط التذكر حتى ذلك ال�رضاخ، حتى ذلك ال�صوت املفجع، 

وبعدها يختفي كل �صيء يف بئر الذاكرة املتحرك. 

حقًا كان من الندرة اأن ترى �صيارة يف حيِّنا، لكن ما ال اأفهمه حلد 

االآن: مِلَ كانت تلك القدمني ظاهرتني يف اخللف من �صيارة »البيكب« 

املك�صوفة. مل؟ 

وما لن ُيفارق روحي اأبداً تلك اللحظة حني تعرفت على املوت 

كي  امل�صافات  قطعتا  اللتني  القدمني  خالل  من  مرة  والأول  وح�صّيًا 

الرجل  فذلك  افرت�ص.  كما  اأو  الوجود،  اإىل  بي  االتيان  يف  ت�صاركا 

دبي  من  عاد  ودبي،  خورفكان  بني  حمار  على  ُيتاجر  كان  الذي 
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بالذات ميتًا على ظهر »كب�صة«.

اأو كما كانت ت�صمى ال�صيارة عندنا حينها.

-3-

ما اأدعّيه من كوين ابن م�صادفة بحرية هو يف احلقيقة �صبكة معقدة 

وكاأنه  نف�صه  على  ومنطويًا  كتومًا  اأبي  عا�ص  فمثاًل:  املفارقات،  من 

املالحظة  من  وبقليل  عنه،  االإف�صاح  ميكن  ال  �رضاً  داخله  يف  يحمل 

يكت�صف املرء باأن ذلك ال�رض مل يكن اإال حّبه اجلارف للبحر.

مزارعني  اأو عاملني:  عائلة جمعت بني حرفتني  فهي من  اأمي  اأما 

انتقال  فاإن  االأغلب  وعلى   .
(((

»�صّفارة« واأحيانًا  �صمك،  و�صيادي 

اإثر نكبة حقيقية  اإىل حي »املديفي« جاء  )املتزوجني حديثًا)  والدْي 

اأحد االأ�صفار قبيل  العودة من  اأثناء  اأمي حني غرق يف  حدثت لعائلة 

زواجهما عدد كبري من رجاالتها.

اأحدهم كان زوج خالتي وقد ترك وراءه اأيتامًا كرثاً تكفل جدي - 

كما �صمعت - باإعالتهم، ومل يكن قادراً على االهتمام باأمي املتزوجة 

االنتقال.  على  اجلديدين  الزوجني  يبدو،  ما  على  �صجع،  مما  حديثًا 

حيث ميكن بعيداً عن �صغط املا�صي، ال�رضوع يف حياة جديدة.

وملفارقة حياتي، اأو ما اأ�صميه مفارقة، جتلياتها الكثرية واملتعددة، 

ارة«: تطلق هذه الت�صمية حتديداً على البحارة الذي كانوا يعملون على ال�صفن اخل�صبية  ))) »�صفَّ

التي كانت ت�صافر بني اخلليج والهند واأفريقيا.
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وامللقاة ب�صباكها الكثيفة يف عمق مياهي الداخلية. ومن جتليات هذه 

املفارقة مثاًل ما يتعلق باللهجة، ففي بيتنا كانت تت�صابك وبوئام �صائك، 

لهجتان قريبتان وخمتلفتان يف اآن.

الذي  ال�صوت  اإىل  اأقرب  هي  والتي  باجلبال  ة  املحتكَّ اأمي  لهجة 

الريح،  فيه  تهدر  واٍد  ال�صخور يف  ترتطم على  القدور حني  ت�صدره 

وذلك مبوازاة لهجة اأبي ال�صاحلية، اأي تلك التي كانت مملوءة برمال 

ال�صحراء، وا�صتطاعت اأمواج املاء الكبرية اأن تغ�صل من تلك الرمال 

ما ا�صتطاعت.

اأكرث من هذا فاإن طفولتي قد �صهدت غياب اأبي يف اأغلب �صنيها 

وح�صور اأمي. ح�صور اأمي بعيداً عن اأقاربها ال�صاكنون هناك يف اأحياء 

خورفكان القدمية، وبالطبع بعيداً عن اأقارب اأبي القاطنون يف دبي، 

دبي التي كانت خلف االأفق.

وحيداً  كنت  اأخوات،  وال  اأخوان  بال  كنت  فلقد  هذا  من  اأكرث 

الوا�صع، وحيداً يف  الغامرة، يف ذلك احلو�ص  حتت تلك »ال�رضي�صة« 

املعرت�ص، يف املديفي، يف خورفكان، يف ذلك الف�صاء الفارغ.

اأكرث من هذا فقد كنت ملتهبًا يف الداخل، منطفئا من اخلارج، اأو 

هكذا كنت اأظن.
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-4-

ب�صعة  وبنى  النخل  بجريد  �صّورها  اأر�ص،  على  يده  اأبي  و�صع 

»عر�صان«. بعد ذلك حتول »احل�صار« الذي اأحاط بـ»العر�صان« اإىل 

جدران طينية ومن ثم اإ�صمنتينة.

هذا هو تاريخ »بيتنا«.

وكان لذلك البيت ثالثة اأبواب:

فمن اأبوابه باب جانبي يطل على �صكة �صيقة، وكان يطل باملقابل 

ذاك  اجلريان  باب  من  ندخل  ك�صبية  وكنا  اأي�صًا.  جرياننا  لبيت  باب 

ونخرج من بابهم االآخر املطل على باب اأو جدار بيت اآخر.

 
(((

هكذا كان باإمكاننا اأن نقطع اأكرث من ثالثة بيوت اأو »�صكيك«

متامًا كاأننا منرح يف بيتنا ال�صخ�صي.

اأبوابها. فاالأقل  اأردنا دخول البيوت من  اإذا ما  طبعًا يحدث هذا 

�صيطنة منا ماهرون يف امتطاء اجلدران وهي طريقة ركوب باإمكانك 

اأن جتوب فيها احلي كله كي ت�صبح ومت�صي على قاطنيه وخا�صة يف 

اللحظات التي ال يتوقعون فيها اأحداً.

االأزقة، طويلها وق�صريها، متعرجة  تلك  القدمية  االأحياء  ماآثر  من 

ومتداخلة. وحني مت�صي فيها، مت�صي وكاأنك الدم يف العروق.

يق من ال�صيق. تذهب  ح، ُف�صٌح تذهب اإىل ال�صِّ �صيق ينفتح على ُف�صَ

اإىل النوم. اإىل النوم يف الَطماأنينة.

))) جمع »�صكة«: الزقاق الرملي.
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يف تلك االأزقة كنا نتعلم ما ال ن�صتطيع تعلمه يف البيت، ولكن قبل 

هذا وذاك كانت فردو�صًا للعب. ولك ان ت�صتنزف خميلتك كلها يف 

ابتكار األعاب لنهار الزقاق وليله. �صواء كنت يف هذه االأزقة وحدك، 

اأو مع اأقرانك من ال�صبيان والبنات.

�صكة  اإىل  �صكة  من   
(((

نتدربح و�صغار  مغفلون  ال،  ُجهَّ حفاة، 

خلف  ونرك�ص  واملجانني  الغرباء  خلف  من�صي  بيت.  اإىل  بيت  ومن 

الدجاجة  با�صته  ما  اآخر  البيت  هذا  من  ن�رضق  واحلمري.  الّدراجات 

ومنالأ عيون اولئك بالرتاب.

وجوه عجيبة كانت يف ذلك احلي: را�صد الباطني الّراعي، �صيف 

والزوجان  »الغّرابة«،  بيت  »ال�رضبة«،  قوم  »خرابيط«،  قوم  البناء، 

ال�رضع  �صندية  زوجته  ُي�صيب  ما  كثرياً  الذي  بالل  وعمنا  العاقران، 

فت�صقط وهي مليئة بال�صحم االأ�صود بني جموع الن�صاء عند �صاي الع�رض 

وكيف  اجلن  عن  ال�صائكة  اأ�صئلتنا  عليها  ونطرح  بها  نحيط  حني  اأو 

االأ�صجار  تهز  �رضخة  بنا  ت�رضخ  ذلك«:  لكم  قال  »من  يركبونها. 

 ،
(2(

الباطنة لت�صقط بعدها جمدداً يف ال�رضع. القادمون الغام�صون من 

مرددين  يتمايلون  وهم  الليل  يف  ويذهبون  يجيئون  الذين  وال�صباب 

.
(((

اآخر اأغاين علي بوروغه

))) »الدربحه«: التدحرج.

)2) الباطنة: االإقليم ال�صاحلي املطل على بحر ُعمان )املحيط الهندي) من م�صقط وحتى كلبا 

وكانت ت�صمى املنطقة املمتدة من كلبا وحتى م�صندم قدميًا بـ»ال�صميلية«.

))) مغٍن معروف، ر�صخ اإن�صاد الق�صائد النبطية والعامية على العود بعدما كانت يرفع     =
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البيت  عن  ونكهته  الداخلي  عامله  حيث  من  يختلف  بيت  وكل 

االآخر. والأن احلي �صغري فاإن كل ال�صغار يتحركون يف قطيع واحد 

اأو �صغرية فاإنك  ال�صباح وحتى امل�صاء. وما دمت تعرف �صغرياً  من 

اأن  اإىل  اأو  اهلل.  �صاء  ما  اإىل  هناك  وتبقى  اأي وجل  دون  بيتهم  تدخل 

تاأتي اأمك التي تكون قد جابت احلي كله بحثًا عنك وتعرث عليك هنا 

وحتملك كما حُتمل اأكيا�ص القمامة وتعيدك اإىل البيت.

البيوت التي تبقى م�صتع�صية علينا بيوت الوحيدين والتي ال �صغار 

اأن نقتحم تلك  التطبيق، املهم  فيها. خطط ال حت�صى ن�صعها مو�صع 

دوائر  اإىل  ندخل  و�صيلة  باأية  اجلدران.  عرب  االأ�صجار،  عرب  البيوت، 

اأثناء  وجدوا  اإن   - باأ�صحابها  ونفعل  بعيوننا  ونفت�صها  تلك  العزلة 

اقتحامنا - االأفاعيل.

وا  فارت�صّ ما  �صيء  من  يخافون  )كاأنهم  واحدة  كتلة  احلي  والأن 

امل�صاحة  ال�صمايل واجلنوبي مب�صاحات.  فاإنه حماط من جانبيه  هكذا) 

»جبل  حتى  ممتدة  اجلنوبية  وامل�صاحة   ،
(((

»الغليلة« ن�صميها  ال�صمالية 

.
(((

 ال�صغرية خلف امل�صجد
(2(

�صيده«. هذا فيما عدا »الرباحة«

=    بها ال�صوت وتغنى على الربابة. وقد كان ذائع ال�صيت يف ال�صبعينيات اإال اأنه اختفى بعد 

ذلك واختفت اأ�رضطته من االأ�صواق حتى االآن والأ�صباب مازالت جمهولة.

))) »الغليلة«: املياه الراكدة واالآ�صنة.

)2) »الرباحة«: املكان املفتوح، واملفردة ف�صيحة.

))) للم�صجد دور وموقع حموري يف حياة القرية، اقراأ عن هذا امل�صجد بالذات يف �ص 7))     

و�ص8))من هذا الكتاب.

1-3la Bab Mawja.indd   35 3/6/09   6:26:05 PM



36

�صيخة  وزوجته  حممد  العجيب  ي�صكن  »الرباحة«  تلك  حول 

العاقران كذلك. بعدها بيت »خرابة« )اأي مهجور) ثم بناء مندر�ص 

�صا�صع  ثم خالء  ، ومن 
(((

ال�صبيان« »اأم  اأفراخ  منه �صوت  ن�صمع  كنا 

ي�صتخرجون  كانوا  لعلهم  اخلالء  ذلك  من  �صيده«.  »جبل  حتى  ميتد 

يتالأالأ حتت  الرخي�ص كي  اللوؤلوؤ  امللح فيما �صبق ويكومونه كتاًل من 

فاالأمرية  تنتهي.  ال  فاإنها  �صيده«  »جبل  عن  احلكايات  اأما  ال�صم�ص. 

جاءت من اأقا�صي االأر�ص كي ت�صكن هذا اجلبل االأجرد، واأمام ق�رضها 

الذي �رضقته ال�صماء كانت تربط خيولها احلمراء والزرقاء، والبئر الذي 

حفرته يف راأ�ص اجلبل ين�صح ماء عذبًا ي�صبه حليب املالئكة.

اخليول امللونة مل ُتر�صم حتى على االأقم�صة، ومل يعد للبئر من دور 

اإال اأن يكون فخًا ت�صقط فيه اأغنام احلي مت�صلقة حتى هناك، معتربة هذا 

اجلبل من اأق�رض اجلبال.

-5-

يف اجلهة ال�صمالية تقع »الغليلة«، وُيقال لها »غليلة« الأنها جمرى 

جاف جتري فيه االأمطار عند هطولها ويرك�ص البحر يف »�صبختها« 

عند في�صانه. ولهذا ال�صبب رمبا كانت البيوت التي جتاورها تكد�ص يف 

))) »اأم ال�صبيان«: جن معروف عند العرب منذ اجلاهلية، ولقد توقف اجلاحظ يف مدوناته 

ال�صبيان  تكفخ  جنية  ال�صبيان«  »اأم  املنطقة  ويف  بالذات.  »ال�صخ�صية«  هذه  عند  كثرياً 

فيعتقد كثري من االأهايل باأنها ال�صبب الرئي�ص يف اأغلب اأمرا�صهم، كما اأنها يف نف�ص الوقت 

جنية خرائب حيث ي�صمع من االأبنية واملواقع املهجورة وقوقة »�صبيانها«، اأو �صغارها.
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منت�صفها القمامة. ومل يكن يحلو لنا نحن ال�صغار اإال اللعب هناك.

 
(((

نية« نِّية«. وحيث »ال�صِّ البقعة التي ترمى فيها القمامة يقال لها: »�صِّ

العفن  الركام  الذي كنا جنده يف ذلك  ما  اأعرف  ال�صغار. ال  يجتمع 

من االأ�صياء املتفتتة من اال�صتعمال، والطني امل�صود، وبقع من خملفات 

احلياة واحليوانات والب�رض.

يف  منهمكون  القاذورات،  تلك  يف  ما  ٍب  خالَّ يف  م�صتغرقون 

ان�صغاالت وا�صتباكات ونوازع تو�صك على الظهور والتبلور يف قيح 

احلي ذاك، واأحالم ال حت�صى تت�صكل من ذلك الغبار امليت. وعندما 

تغرب ال�صم�ص تاأتي االأمهات اأو االآباء اأو االخوان الكبار كي ينتزعوا 

ظهر  وبعد  ينظفونهم،  ينهرونهم،  الننت.  الظالم  ذلك  من  �صغارهم 

ذلك  اإىل  يعودوا)  مل  اإذا  �صيذهون  اأين  )اإىل  بالتاأكيد  �صيعودون  الغد 

اأما  الوهم.  يف  واأرواحهم  اللعب،  يف  االأيدي  تت�صابك  كي  املطهر 

حني يفي�ص البحر، حني يغ�صب، وتنطلق مياه غ�صبه باالجتاه املعاك�ص 

تطفو،  الثمينة  حمتوياتها  نية«،  »ال�صِّ تلك  حمتويات  فاإن  اجلبل،  نحو 

كاالأحجار الكرمية، وعلى ذلك املاء العكر.

خلف  اأ�صابعنا  لهفات  تتمزق  »امليت«.  البحر  ذلك  يف  ن�صبُح 

ومع وبني تلك االأحجار الكرمية الطافية. ن�صطاد اأيدينا، اأو اأيادينا ال 

ت�صطاد �صيئًا اإال اأيدينا، ال ت�صطاد اإال املاء االأ�صود، اإال االأحجار الكرمية 

القذرة والطافية على ذلك املاء االأ�صود.

))) »ال�صنية«: القمامة، ورمبا جاءت املفردة من »ال�صنان«: رائحة االإبط.
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نغرق وقوفًا على اأقدامنا يف ذلك املاء العكر، نطري ونحن الراكعون 

على تلك القذارة ال�صحلة، ن�صحك فت�صمعنا اجلبال، نتعارك فيزداد 

البحر زبداً، وتقف االأمواج على اأقدامها كي تتفرج.

وحدثت يف »الغليلة« حادثتان، اأنا بالذات وكثري من اأقراين لي�ص 

باإمكاننا ن�صيناهما.

الكويت  من  العائدين  جرياننا  اأحد  االأوىل  احلادثة  يف  ا�صتاأجر 

»الغليلة« قرب  اأعايل  نلعب عند  اليوم  �صيارة. وكنا يف ظهرية ذلك 

اأبي�ص،  �صندوقًا  بيده  يحت�صن  اخللف  يف  راكب  وهو  راأيناه  البحر. 

ح بـ»غرتته«. ويف اليد االأخرى يلوِّ

رك�صنا نحو ال�صيارة، وعندما تقدمنا رك�صنا خلفها. عددنا يزداد 

كل حلظة، ورك�ص خلفنا الرجال والن�صاء والكالب والذباب.

ح اإىل  موكب مهيب اأو�صل ال�صيارة وال�صندوق وجارنا الذي يلوِّ

باب بيته.

من  االأبي�ص«  »ال�صندوق  اأُنزل  وال�رضخات.  الزغاريد  انطلقت 

ُبِنَي  مطبخ  يف  وو�صع  املنزل،  اإىل  مكرمًا  ُمعززاً  واأُدخل  ال�صيارة 

اأن  بعد  عرفنا  الذي  ال�صندوق  ذلك  ال�صتقبال  ال�صتقباله.  خ�صي�صًا 

تركناه واقفًا هناك باأنَّه ُي�صمى: »ثالجة«.

اإذن كان ذلك املوكب مبنا�صبة دخول اأّول ثالجة اإىل احلي، لكن 

اأمر الثالجة مل يتوقف، على االأقل بالن�صبة يل، عند هذا احلد.

اأبي، بعد يوم اأو يومني من املوكب، بداأ يف العمل حتت »ال�رضي�صة« 
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من  واحدة  على  املرة  هذه  انهماكه  يكن  ومل  بيتنا،  منت�صف  يف 

م�صغوالت البحر كما هي العادة.. جاء اأواًل باألواح وبداأ يف جنارة ما 

ميكن اأن ي�صبه الباب:

- ما الذي تفعله يا اأبي؟

ال يجيب. متكتم على االأمر. يحاول ارتكاب اأمر ما. ال يحاول. 

اإنه »ي�صنع« ثالجة فعاًل.

اأقف اأمامه حتت ظل »ال�رضي�صة« ويدي حول خ�رضي واأقول:

- ولكن اأين املاكينة يا اأبي؟ الثالجة تعمل باملاكينة، هكذا �صمعت، 

فاأين املاكينة؟

 قا�ص على وجهي، ويقول بغ�صب:
(((

يلفحني بـ»�صطاٍر«

- اذهب اإنك �صغري وال تفهم �صيئًا.

بقي  ولهذا  املاكينة.  هي  ما  يعرف  يكن  مل  املاكينة؟  اأبي  ن�صي 

»�صندوق« اأبي )الذي كان ينوي دهنه بـ»النورة« حتى يغدو اأبي�ص) 

واقفًا حتت »ال�رضي�صة« حتى اأخفاه.

اأبي حول هذا االأمر وكتمته  اأجروؤ بعد ذلك على احلديث مع  مل 

ل�صنوات، مل اأخرب به اأحداً، حتى االآن.

))) »�صطار«: جانب الوجه، وال�صطار كذلك ال�رضب والكفخ على هذا اجلانب.
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-6-

من  باأنه  عنه  ُيقال  اأن  باالإمكان  الذي  النوع  من  الثاين  احلدث 

االأحداث العظيمة، وذات ال�صاأن الكبري. فنحن الذين كنا بالكاد قد 

تعرفنا على ال�صيارة نر�صد بني احلني واالآخر الطائرة يف االأعايل من 

وينزل.  »الهليكوبرت«  يدعى  حديدي  »كائن«  ياأتي  اأن  اأما  ال�صماء، 

فذلك  �صنيتنا.  نية«:  »ال�صِّ يف  وبالذات  غليلتنا.  »الغليلة«:  يف  اأين؟ 

على وجه التحديد هو العظمة وهي تتحقق فعليًا.

الظهرية  وعند  حّينا.  اإىل  كبري  �صيف  زيارة  عن  بخرب  االأمر  بداأ 

ظهر من البعيد ما ي�صبه الذبابة الكبرية وما اأن راآها اأحد ال�صغار حتى 

نادى على البقية فجاء الرجال اخلارجون تواً من البحر ومن املزارع 

واأياديهن  الن�صوة  وخرجت  القيلولة.  واأ�رضة  اجلبال  اأعطاف  ومن 

 وعلى اكتافهن ري�ص الدجاج وزعانف 
(((

مازالت حتمـل »املاللي�ص«

ال�صمك.

احت�صد اجلمع يف »الغليلة« وهو ير�صد تلك الذبابة تكرب وتقرتب 

حتى اعتلت الروؤو�ص، كانت االأنظار �صاخ�صة اإىل تلك الدابة احلديدية 

وهي تقرتب يف كل حلظة من االأر�ص هازة موؤخرتها وكاأنها تعرف 

باأن هذه »الغليلة« ومنذ االأبد للرباز، بينما مروحتها التي ت�صبه مروحة 

اأيقظت تلك ال�صعوب  ال�صعف »االآلية«، وكلما اقرتبت من االأر�ص 

الغفرية من اجلن وامل�صتقرة يف ذلك املكان.

))) جمع »ماّل�ص«: مغرفة كبرية مفلطحة.
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ظهر باأن احلاكم وحا�صيته وحر�صه كانوا يف »اخلور« ذلك النهار. 

وبالرغم من تاأكد اجلميع باأنه مل ير، ال هو وال اأ�صالفه، بابًا يف الذبابة 

اإال اأن يف هذه الذبابة احلديدية باب نزل منه رجل متاأنق جداً، قيل لنا 

بعد ذلك باأنه جي�صكار دي دي�صتان، رئي�ص جمهورية فرن�صا:

- فرن�صا!.. اأين فرن�صا؟

- بعد كلبا.. اأم بني ال�صارقة ودبي؟

- ال اأحد يعرف.

- رئي�صها ماذا يعني رئي�صها، ال�صيخ اأم »النوخذا«؟

- ومن اأين يل اأن اأعرف.

اهتمام  اأي  تعر هذا احلوار  مل  باب  لها  التي  االآلية«  لكن »الذبابة 

يذكر وعادت اإىل الطريان من جديد واختفت يف ال�صماء تاركة ذلك 

واتباع  واأعوانهم  ال�صيوخ  من  م�صتقبليه  �صحبة  يف  االأنيق  الرجل 

اأعوانهم، و�صحابة التابعني.

يف  قال  احلدث  هذا  تلت  التي  اجلمعة  يف  »الباطني«   
(((

املطوع

خطبته باأنه وبناء على االأحاديث املروية فاإن املعدن عندما يتكلم كما 

�صمع هو بنف�صه املذياع عند بع�ص االأعيان، اأو اأن يطري املعدن كما هو 

هذه  فاإن  »غليلتنا«،  يف  »حدثت«  التي  »الفرن�صي«  ذبابة  مع  االأمر 

االأمور وغريها مما ن�صهده هذه االأيام ال تدل اإن دلت اإال على اقرتاب 

))) »املطوع«: املتدين وت�صمل املفردة قدميًا الق�صاة التقليدين واأئمة امل�صاجد واملوؤذنني ومعلمي 

االأطفال يف الكتاتيب واملطلعني القلة على الكتب.
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القيامة. اإنها، وبال �صك، من عالمات ال�صاعة.

-7-

يف اأغلب ال�صنوات ُكنا نقيِّظ مع جرياننا يف املديفي حيث كانت 

الغرب،  مبا�رضة من جهة  البيوت  النخل خلف  ُتبنى »غرف« جريد 

فاإن  بيوتنا،  عن  املقيظ  ذلك  فيها  يبتعد  التي  القليلة  االأمتار  ورغم 

ممار�صات املقيظني تدل على اأنهم ارحتلوا اإىل مكان ق�صي.

كانوا اأكرث حترراً من عاداتهم اليومية، وال يزورون بيوتهم اإال عند 

احلاجة الق�صوى. يطبخون ويعدون كل ما يحتاجون اإليه معًا. وكانوا 

اأفذاذاً يف حتريك اأياديهم، فاالأيادي التي ال تتحرك تقتل.

 
(((

»كربها« على  يح�صلون  وعندما  النخلة،  عمتهم  ينظفون  بدءاً 

اجلريد  من  ين�صجوا  كي  الرجال  يجتمع  وخو�صها،  وجريدها 

فتكون  ت�صميها جدرانًا،  اأن  باإمكانك  لي�ص  اإذ  »�صفحات غرف«، 

»الدعون«. وباملهارة نف�صها تن�صج الن�صاء ما ُيفر�ص للنوم اأو لالأكل، 

يو�صُع  للبحر.  فهو  ولذلك  فيطفو. 
 
»الكرب« اأما   .

(2(
كـ»اأوان« اأو 

كعالمات لل�صباك.

ثم جاء خطيب م�صجد واإمام ن�صف مب�رض من الباطنة. كان ج�صده 

))) »الكرب«: اجلزء املتبقي من �صعف النخل.

االأحياء  بني  الرطب  »تبا�صري«  لتبادل  خمتلفة  وباأ�صكال  ملونة  �صغرية  قفف  ت�صنع  كانت   (2(

والقرى املتباعدة. ومن اأ�صهر هذه القفف »ال�صميدة« والتي يتغنى فيها اأطفال زمانئذ يف 

اأنا�صيدهم.
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نحياًل وق�صماته تدل على ذكاء يوحي مبعرفة �رضية. و�رضعان ما تفتقت 

بطنها  مالأ  النخل  جريد  من  �صفينة  ج�صد  حياكته  عن  املعرفة  هذه 

، ي�صطاد بني ال�صلوات.
(((

بـ»الكرب«، وانطلق مبخلوقته: »ال�صا�صة«

وكما ُي�صغلون االأهايل اأياديهم ُي�صنون األ�صنتهم اأي�صًا.

اإنهم يتحدثون عن كل �صيء من اجلن�ص حتى القيامة. اإن واحدهم 

هو اجلميع وجميعهم واحد. واأكاد اأجزم اأنه ال توجد اأنا يف القرية. 

فاالأنا هي ال�صيطان الذي ُيعاذ منه مبنا�صبة وبال منا�صبة.

القرية،  يف  اجلميع  ويفعله  يقوله  ما  وتفعل  تقول  اأن  عليك  اإن 

واملهارة اأن تقول وتفعل ذلك ب�صكل يفوق االآخرين.

من  املجانني،  اأو  االأ�صوياء  من  الن�صاء،  اأو  الرجال  من  ال�صاذون 

العاديني اأو ال�صحرة، م�صتوعبون كليًا يف ذلك املجتمع، وما الغريب 

اإال ذلك الذي ال يعرف كيف يقول ما تقول، وكيف يفعل ما تفعل.

اإىل  النظرة  اإن  ال�صيطان.  اإال  غريب  القرية  يف  يوجد  ال  وكاالأنا 

اأهايل القرى ك�صكن جنة مفقودة نظرة حمقى. فهم مكرة ال يطيقهم 

النخل  جذور  عنهم  وت�رضد  البحر  وجوههم  من  ويهرب  فيل�صوف 

واالأ�صجار اإىل االأقا�صى من اأعماق االأر�ص.

ال�صيد  اأدوات  اأغلب  فاإن  يبدو  ما  وعلى  النخل.  جريد  من  ملموم  قارب  »ال�صا�صة«:   (((

)كاالألياخ والقراقري وغريها) يف املا�صي كانت حتاك من اأجزاء النخلة كال�صعف والعراجني 

والكرب واجلذوع. كما ان »ال�صا�صة« على االأرجح من اأقدم ال�صفن يف هذه املنطقة.
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فاإنه  املديفي،  غرب  املقيظ  اإىل  العودة  االآن  باإمكاين  كان  ما  اإذا 

باخت�صار طق�ص �رضف. ففي تلك االأيام كان ال�صيف منا�صبة لعودة 

�صكان  العديدين من  قماطي على غياب  ا�صتيقظت من  اإذ  املغرتبني. 

اخلور يف اخلارج، مبن فيهم اأبي.

اأحدهم،  ي�صل  املقيظ  حرية  يف  منهمكة  االأيادي  تكون  وبينما 

من الكويت على االأغلب، ممتلئة حقائبه بالر�صائل والهدايا. الر�صائل 

ت�صتغرق  اخلط كي  يفك  من  اإىل  بها  يذهبون  ال�صن  وكبار  لالأمهات 

اأما  املقيظ،  يف  من  جميع  وبح�صور  باأكملها،  ليلة  ر�صالة  اأية  قراءة 

الهدايا فاأف�صلها بالطبع تلك التي تخ�صنا نحن ال�صغار..

وفيما عدا ت�رضفات الطبيعة والقوى الكامنة يف الهواء، فاإن اجلديد 

من االأحداث يف القرية يحدث عرب اأولئك املغرتبني. اإنهم اإما ياأتون 

بالنقود فتظهر بيوتًا ُتبنى من االإ�صمنت والطابوق بداًل من الطني، اأو 

ير�صلون الر�صائل، مبا فيها تلك امللغمة بالهدايا، اأو ال ياأتون.

متر�صت طفولتي على كل هذه احلاالت: فاأبي عندما عمل »�صكونيًا« 

اململوكة لذلك »النوخذا« من خورفكان، كان  ال�صفن  اإحدى  على 

خطهم الرئي�صي ينطلق من ميناء االأحمدي يف الكويت، لذلك كان 

كثرياً ما ير�صل النقود والهدايا مع العائدين. النقود تختفي يف خمباأ اأمي 

ليظهر بعد ذلك يف البيت جدار من اإ�صمنت. اأما عن الهدايا، فالربغم 

من اأنها كانت قليلة، اإال اأنها اأحيانًا تكون حمملة باملفاجاأة ال�صاعقة. 
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اأي من ذلك النوع من ال�صواعق التي ُترق�ص القلب.

اأو كما حدث يف ذلك اليوم..

قالت يل اأمي وقد لب�صت عباءتها وتاأهبت للخروج:

لل�صالم  ذاهبة  واأنا  البارحة  و�صل  الفالين  فالن  معي.  تعال   -

عليه..

اأو ر�صالة، والر�صالة تعني...  
 (((

ال�صالم عليه يعني اأن يف االأمر »اإّنه«

فيه  الذي يجل�ص  اإىل »العري�ص«  فقفزت راك�صًا خلفها حتى و�صلنا 

ذلك العائد. دخلنا و�صّلمنا..

العائد مرتبعًا يف �صدر »العري�ص« وحوله جمع ال باأ�ص به من النا�ص 

عودته،  رحلة  مغامرات  يروي  كان  حكاياته.  �صماع  يف  منهمكني 

وحكاياته عن االأ�صياء اجلديدة التي راآها هناك يف الكويت، يف الكويت 

اجلديدة.

التي  احلكايات  تلك  من  مثار  غري  اأمي،  بجوار  جل�صت  واجمًا 

اأن  يرويها ذلك العائد والتي كثرياً ما كانت مثيالتها يرثنني، منتظراً 

يلتفت لنا اأنا واأمي، اأن يلقي علينا نظرة، جمرد نظرة، اأن يخربنا عن 

مندجمًا جداً يف روي حكاياته  كان  اال�صتاذ  لكن  �صيء.  ر�صالة، عن 

واأظنني �صربت دهراً حتى جاء دور اأمي كي يقول لها:

لوا متراً ومن ثم  - را�صد بخري، وهم م�صافرون اإىل الب�رضة كي ُيحمِّ

�صيمرون على خورفكان.. وي�صّلم عليِك وعلى الولد.

 ))) »االإّنة« يف اللهجة: االأمر اخلفي، حني يقال: يف االأمر اإّنه...
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- و»ب�ص«...

قلت يف نف�صي.

االأب  ذلك  فاإنَّ  يبدو  ما  على  »الولد«؟  هو  من  الولد«،  و»على 

َي ا�صمي حتى. حقًا لقد تركني قبل كذا من ال�صهور وكنت ولدا،  َن�صِ

لكني يف غيابه الطويل هذا، �رضُت �صيئًا اآخر. �رضت رجاًل. ثم غري 

هذا، فاإن ذلك االأب والزوج الغائب كل هذه ال�صهور مل يتعب نف�صه 

اإال بقوله لهذا العائد...

-»�صلِّم عليها وعلى...«

واأين الر�صالة؟

ُمّدة  بعد  اأتقيَّوؤه.  كدت  حتى  حلقي،  يف  الياأ�ص  من�صوب  ارتفع 

قالت اأمي:

-قم.

حاولت القيام متعكّزاً على ياأ�صي، فالتفت العائد نحوها وقال:

- لكم بق�صة يا اأم اأحمد... يا اأم فالن اأعطيها بق�صتها...

كانت اأم فالن مرتبعة يف ذلك املجل�ص، وغارقة يف مي احللم الذي 

تبعثه حكايات العائد، بينما ترت�صف فنجان قهوتها املّرة وهي ترفع 

من على وجهها املغرّب »برقعها املهرتئ«.

ليلت�صق  »برقعها«  �صرتجع  متى  فنجانها؟  من  هذه  �صتنتهي  متى 

»البق�صة«؟  تلك  على  لتدلنا  �صتقوم  ومتى  د؟،  املجعَّ الوجه  بذلك 

انتظاري ال يتحمل هذا. لي�ص باإمكاين حتمل كل هذا االنتظار.
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واأرجعت  الفنجان  من  انتهت  اأخرياً  فالن.  اأم  انتبهت  اأخرياً 

»الربقع« اإىل حلده يف الوجه، اأخرياً قامت.

قامت ودلتنا اأنا واأمي على بق�صة تكاد اأن تكون بطويل حينئذ.

قالت اأمي:

- هذه؟

كاأنها كانت تتوقع �صيئًا اآخر، اأما اأنا فوقفت خلفها، خلف اأمي، 

 وقد ابتلع اح�صائي الف�صول.
(((

مم�صكًا بطرف »غدفتها«

اأم فالن رفعت غطاء البق�صة ف�صعقت. انها يل. انها هدية من اأبي 

يل. انها دراجة هوائية �صغرية.

دّراجة اأنطلقت بها من البق�صة مبا�رضة، تنقلب علي وانقلب عليها 

تذكرين  الذي  الغائب  اأبي  من  دّراجة هدية  املرتبة.  احلي  يف دروب 

اأطفال  وعن  عني،  مميزاً  حياتي.  يف  مّرة  الأول  مميزاً  جعلتني  والتي 

احلي، اأطفال الغبار، اأقراين، مرتفعًا عنهم بدراجة.

دّراجة جعلت من مل يكن يتودد يل يتودد. وتركب البنات اأمامي 

فت�صتعل انعطافات »ال�صكيك« يف عيني، ويركنب خلفي ويح�صنني، 

اأنا  اأما  ال�صقوط،  من  خ�صية  يح�صنني  عنها،  اأبحث  كنت  اأح�صان 

فاأنطلق. اإذ ما اأجمل ال�صقوط، ما اأروعه، بني اأح�صان البنات.

))) »الغدفة« و»ال�صمد«، وت�صمى يف مناطق اأخرى من االإمارات بـ»الوقاية«، هو غطاء راأ�ص 

اأو  اأو جتمع احلطب  احلقل  تعمل يف  البيت وعندما  دائمًا يف  املراأة  تلب�صه  خفيف كانت 

جتلب املاء، ويكون عادة اأبي�صًا تتخلله نقو�ص خ�رضاء اأو زرقاء، بينما العباءة ال�صوداء كانت 

ترتك يف تلك االأيام للمنا�صبات.
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بعد �صهور. ورمبا بعد اأن عادت ال�صفينة التي يعمل عليها اأبي من 

حدث  جديد  من  الكويت  يف  االأحمدي  ميناء  على  ومرت  الب�رضة 

حريق فيها فاأ�صيب بع�ص البحارة ومنهم اأبي.

هنا  الر�صائل.  فانقطعت  امل�صت�صفى  اإىل  اأبي  اأُدخل  احلريق  من 

اأبدت اأمي �صجاعة ال نظري لها. فمر�ص اأبي يعني انقطاع املال الذي 

يقوم عليه معي�صنا. وحل�صن احلظ مل يكن للمال اأهمية كالتي له االآن، 

ينطوي حتى على  العي�ص وجيبك ال  باإمكانك  املا�صي  ذلك  اإذ يف 

.
(((

»اآنه«

اأن  اإال  العودة،  على  واأو�صك  اأبي  التايل حت�صنت �صحة  القيظ  يف 

مات  بقليل  اأكرث  اأو  �صنة  قبل  البق�صة  ويل  الأمي  اأو�صل  الذي  الرجل 

يف حادثة غريبة وعجيبة. كان هو وبع�ص االأطفال من اأقربائه مي�صون 

فرماه على  االأطفال  اأحد  انتباه  لفت  ما  �صيء  الكويت.  �صاطئ  على 

ذلك  وامتالأ  موت،  اإىل  احلياة  فانقلبت  باملثل،  رد  االآخر  االآخر، 

ال�صاطئ بالدماء واالأ�صالء املمزقة.

اإن ما ظنه االأطفال كرة، كان قنبلة. ومل ينج من ذلك احلادث الذي 

َع�رضَ قلب احلي اإال طفالن معاقان.

وعندما ي�رضب القدر �رضبة دامية بهذا امل�صتوى تتفتق اأ�صد العقول 

))) »اآنه«: جزء من الروبية الهندية، وكانت اأقل من الفل�ص بالن�صبة للدرهم امل�صكوك يف هذا 

الع�رض.
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�صيقًا واأكرث النفو�ص كتمانًا عن خميلة خ�صبة.

ا�صتطراداً  ولعلَّ  املقيظ،  كل  يف  االأل�صن  تلوكها  القنبلة  فحكاية 

كهذا يخفف، مع م�صي الوقت، من ب�صاعة احلياة. كما اأن مثل هكذا 

ا�صتطراد يغ�صل املوتى من عيوبهم ونواق�صهم، ويحولهم اإىل �صهداء 

طيور  اإىل  فوراً  فيحولهم  االأطفال  اأما  كباراً،  كانوا  اإن  هذا  فعليني. 

ت�صتقبل اأمهاتهم واآباءهم الحقًا، بفرح مده�ص، عند باب اجلنة.

اأعرف هذه »امليثولوجيا« عن قرب. فلقد مات يل اأخوان اأحدهما 

قبلي، واالآخر بعدي..

الطرف  من  املقيظ  غرب  �صغرية  مقربة  يف  مدفونان  وكالهما 

اجلنوبي.

واأظن اأن اأبوّي حّمالنني موتهما. كما اأنني عانيت من العي�ص يتيمًا 

بال اأخ، وبالذات بال اأخت.

�صهدت كل  ن�صميه كذلك؟)  اأن  املمكن  من  )هل  الثاين«  »اأخي 

جدوى،  دون  التفا�صيل  تلك  تذكر  حاولت  ومراراً  موته.  تفا�صيل 

فالثقوب ال�صوداء يف حيواتنا لديها مقدرة فذة على التالعب بالذاكرة، 

فنحن الب�رض مهددون دومًا بفحيحها ال�صادر من اأعماقنا، متمنعة عن 

اأي حماولة عبثية الإخراجها من ذلك القعر العميق.

يومها  ت�صتطع  مل  اأمي  واأن  مري�صًا جداً،  كان  اأنه  فح�صب  اأتذكر 

ت بدنو اأجله يف غرفتنا مبيتنا  فعل �صيء حيال مر�صه. وعندما اأح�صَّ

اجلارات.  اإحدى  اأح�رض  بي لكي  الوحيدة حينئذ، �رضخت  الطينية 
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ومازلت اأذكر قفزتي من على ركام جدار بيتنا الطيني املتهدم بفعل 

املطر االأخري، و�صلوكي ال�صكة حيث اجلارة، وانتظاري للجارة حتى 

تلب�ص عباءتها، ومرافقتي لتلك اجلارة حتى البيت... تنقطع ذاكرتي 

اأمي،  تطلقه  كانت  الذي  العاتي  النحيب  ذلك  اإال  اأتذكر  فال  هنا 

واأمي  يغ�صلونه.  مغلقة  �صبه  دائرة  يف  رجااًل  اأتذكر  اأكرث  وبو�صوح 

تندب بني جمموعة من الن�صاء زاحفة نحو تلك الدائرة واالأخريات 

بها.. مُي�صكن 

ثم بعد ذلك يحمل اأولئك الرجال لفافة بي�صاء ممددة على اأياديهم 

ويرحلون.

-10-

كان هناك تكتم ما جتاه املوت، ويف مرات عديدة كان اأبي يعود 

قد مالأت  وثيابه  ال�صم�ص،  قبل غروب  اأو  الباكر  ال�صباح  منهكًا يف 

دفن  من  عائد  اأنه  الحقًا  الأعرف  الرتاب  حبات  ال�صغرية  ثقوبها 

ميت.

وال يقول �صيئًا ال عن امليت، وال عن الدفن. بعد ذلك يعود ذلك 

امليت يف »ال�صوالف« اأو احلكايات فيقال:

- ... »حياة فالن«.

ت�صاءلت كثرياً  اأنني  بينهم. رغم  فيما  ما يجعله حيًا  ويروون عنه 

يف �صباي عن ال�صبب يف و�صفهم »فالن« هذا بـ»احلياة« بالرغم من 

1-3la Bab Mawja.indd   50 3/6/09   6:26:05 PM



51

اأنه ميت.

بالتاأكيد مل يكن املوت نهائيًا يف نظر اأولئك االأهايل. فاإ�صافة اإىل 

االآخرة، هنالك ال�صحرة الذين يجوبون الهواء. لكن االأمر الذي البد 

من االإ�صارة اإليه هنا هو مهادنة املوت. وجتد ذلك يف املقابر املنت�رضة 

بني االأحياء واملزارع.

اإنك يف ذلك ال�صبا متر بالقبور كما متر باإ�صارات املرور يف وقتنا 

احلا�رض.

اإن القبور ال ُتزار وال تكّرم كما يحدث يف الكثري من املجتمعات 

العربية واالإ�صالمية املجاورة.

اإنها جمرد انتفاخ يف االأر�ص حتده طوليًا حجرتان نا�زشتان، و�رضعان 

ما يهداأ ذلك املغ�ص الذي تعانيه االأر�ص، ويختفي االأمل.

اأظن اأنه كان ُيقال لنا كلما مررنا مبقربة اأن ُن�صلِّم. اإال اأن هذا كان 

يثري ا�صتغرابي، خا�صة حني كنت اأمر على املقربة املدفون فيها اأَخَوّي، 

اإن االأغنام هناك ترتك الع�صب، وُتن�صت ملا يقوله املوتى. وملرات عدة 

حاولت اأن اأر�صد ذلك. وكنت اأرى االأغنام فعاًل �صاهمة مفكرة من 

دون اأن اأح�صم هل هي يف تلك اللحظة ت�صمُع ثرثرة اأخوي يف القرب، 

قاحلة  اأر�ص  يف  ترعى  جعلتها  الدقة  �صديدة  معطيات  يف  تفكر  اأم 

با�صتمرار كهذه.

 ومما يدل على مهادنة املوت اأن مقربة اأخوي تلك كانت بالقرب 

من املقيظ. 
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على  ياأتون  اخلارج  من  العائدين  فاإن  القنبلة،  حادثة  عدا  وفيما 

الدوام باأ�صياء غريبة وعجيبة على احلي. حتى اأنهم ملا يعودون، يعودون 

خمتلفني عن البقية: يف اللهجة وفيما يلب�صون وياأكلون. وبينما فتيانهم 

التبجح،  �صنوف  الغبار  يف  الرا�صخني  ال�صبيان  نحن  علينا  ميار�صون 

»كل  هناك  املدار�ص  يف  تعلمن  اللواتي  �صباياهم  مع  باللعب  نتمتع 

�صيء«، اأو كما يحبذون القول اأمام جموع نظراتنا امل�صدقة والطافحة 

اإىل  نحن،  يعيدنا،  بينما  ال�صحك  من  اأر�صًا  يلقيهن  كاذب  بخجل 

جحورنا يف انتظار فر�صة اأخرى ال تاأتي غالبًا.

-11-

العائدون من اخلارج اأو من اأ�صفار البحر اأو احلج ي�صتقبلون برفع 

الرايات  تلك  وكانت  البيوت،  اأ�صطح  على   (
(((

)»البنادير« الرايات 

عبارة عن »خلقان« من كل نوع، وتو�صع كيفما اتفق.

اأكانوا يرفعون رايات �صود عند املوت؟

 املبتهجة، والتي تكتب عليها 
(2(

ال اأتذكر. ولكن تلك »اخللقان«

من  �صيئًا  وتكن�ص  االأ�صقف،  متالأ  اال�صتقبال  كلمات  حروف  الريح 

الرتابة التي كانت تعي�صها تلك االأحياء.

امل�صافرين.  كبقية  القيمة  حيث  من  احلج  اإىل  الذاهبون  يكن  ومل 

))) »البنادير«: جمع »بنديرة«: الراية، واملفردة غري عربية.

)2) »اخللقان«: االأثواب البالية، و»اخللق«: �رضوال املراأة بالتحديد.
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واإن كان الذاهبون اإىل العمل يف اخلارج قد اأحرزوا انت�صاراً دامغًا يف 

العقود االأخرية.

فاحلج كان فعاًل حجًا. كما اأنها مل تكن رحلة العمر وملن ا�صتطاع 

تهديد  من  تعني  ما  بكل  املغامرة  تذوق  اأي�صًا  واإمنا  فح�صب،  �صبيال 

للحياة من اأجل وجهه تعاىل.

احلاج يّودع اجلميع ويرتك كل �صيء خلفه، ويخرج من احلي كاأنه 

خارجًا حتى ال يعود..

الروحية.  البطولة  اإىل  يكون  ما  اأقرب  االأزمان  تلك  احلج يف  اإن 

لبقية  يكفيه  عجيب  حكائي  خمزون  احلج  من  العائد  لدى  ويبقى 

حياته.

وعندما دخلت البا�صات بعد ذلك اإىل بع�ص مراحل رحلة احلج 

)اإ�صافة اإىل ال�صفن واالإبل) مل تقلل من احلوادث املوؤذية. ومن حوادث 

تلك الطفولة موت خالتي مرمي يف اإحدى رحالت احلج.

ل�صبب ما كانت مرمي خالتي على خالف مع اأمي )اأمي التي هي 

حي  يف  االأخرى  خالتي  نزور  كنا  وعندما  اخلالفات).  من  كمية 

بانتظار خروجي  الدرب  تقف يف  كانت  نخل جدي،  من  بالقرب 

باأمي  مقارنة  غريبًا  يبدو  حنان  باالأح�صان.  لتاأخذين  بال�صكة  للعب 

اجلافة، وعلى تلك النفو�ص ال�صقية حتى يف الكالم. مالئة جيوبي بكل 

ما ميكنها مما لذ وطاب. والقبل تلك التي متالأ خدودي ال�صامرة.
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واأمل�ص  داخلي  يف  للفقدان  ع�ص  تاأ�صي�ص  من  خالتي  موت  متكن 

كلما  كرعد  تعربين  التي  العاطفية  ال�صحنة  تلك  مرة يف  كل  اأجنحته 

�صمعت ا�صم: مرمي.

هذا املوت يقارب يف داخلي موت طفلة من جرياننا ا�صمها: اأمل. 

وكنا غالبًا ما نلهو معًا حتت »�رضي�صة« بيتنا مبا يوفره لنا الظل من اأع�صاء 

مفتوحة وعيون غائرة.

حرق موت اأمل ح�صائ�ص جويف. وقادين اإىل مالحظة النا�ص يف 

كال�صيخوخة  جداً  وجيهة  الأ�صباب  اإما  ميوتون  وكيف  االأيام  تلك 

يف  الأ�صباب  واإما  مهلك.  حادث  اأو  فاتك  مر�ص  اأو  للغاية  املتاأخرة 

ماتت  التي  الفتاة  كتلك  اأو  يرف�ص حياتهم حمار،  كاأن  التفاهة  غاية 

الأن زنبوراً ع�صها يف النهد، اأو كاأمل التي قيل اإن �صبب موتها جرح 

يف االإ�صبع.

على االأغلب ُدفنت اأمل، مع اأخوي يف تلك املقربة قرب املقيظ، 

واإذا ما كانت »ال�صّباحة« )ال اأدري اإىل االآن ما »ال�صّباحة« بالتحديد. 

هل هي اأنثى الثعلب اأم قط بري اأم الو�صق اأم حيوان اآخر؟) تتجول يف 

احلي، يف دروب احلي، قادمة من برية الظالم املرعبة، ومطلقة اأ�صواتها 

فاإن  يعرفون،  من  الأحد  و�صيك  مبوت  ذلك  ال�صكان  فيف�رضِّ  املريعة، 

اإطالق الثعلب لغنائه يف الليل، يدل على العك�ص من ذلك، يدلُّ على 

احلياِة، يدل على تبا�صري النخل، ون�صوج الب�رض، وحتوله اإىل رطب.
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حينها كانت ُتعد قففًا، �صغرية ملونة وخمتلفة االأ�صكال تو�صع فيها 

بيت،  اإىل  بيت  من  تبادلها كهدايا  ويتم  الن�صج،  املبكرة يف  االأنواع 

.
(((

ومن حي اإىل حي ومن قرية اإىل اأخرى

كمـا كـان بالقـرب من مقيظ املديفي ب�صتان �صغري مازلت اأتذكر 

على  منر  الغروب  قبل  نخلة.  قيظ  كل  بداية  منه  توؤجر  وهي  اأمي 

تلك النخلة كي نطمئن على اأحوالها، عائدين منها بقفري من ذهب 

الرطب، وغالبًا ما كانت ترافقنا يف رحلة العودة جيو�ص من خمتلف 

قبائل الزنابري.

يرتوي  التي  البئر  بجوار  كان  الب�صتان  ذلك  فاإن  االأرجح  وعلى 

منها احلي كله، وت�رضب االأنعام. لكن الحقًا وعندما جرت النقود يف 

يد النا�ص، حفر كل منهم بئراً يف بيته، ورغم قرب احلي من البحر، 

كانت مياه تلك االآبار تكاد اأن تكون عذبة.

كان حفر بئر يف بيٍت حفلة وطق�صًا.

اأعمااًل  كانت  احلياة  وم�صاغل  الفرتة،  تلك  اأعمال  اأغلب  اإن 

وم�صاغل جماعية، وهي يف جانبها االآخر كانت طقو�صًا واحتفاالت. 

وبقدر ما ينطبق هذا على االأعرا�ص والوالدات واخلتان وغريها، فاإنه 

اأي�صًا ي�صمل االأعمال اجلماعية العادية: اأمناط �صيد ال�صمك، اأو ن�صج 

اخلو�ص واجلريد، اأو حفر بئر.

واالأهازيج.  ال�صحكات  مع  الفائقة  اليدوية  اجلهود  هنا  تختلط 

))) عن هذه القفف ميكن العودة لقراءة هام�ص -)-، �ص 2) من هذا الكتاب.
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 من خارج 
(((

ويبدو النظر اإىل فنون كـ»العيالة« اأو »املالد« اأو »الويلية«

اإىل  ال�صحلية  اخت�صار  يف�صل  كمن  م�صتقل،  وب�صكل  ال�صياق،  هذا 

ذيلها املق�صو�ص.

-13-

على ذكر االحتفاالت فاإن االأر�ص التي كانت مقيظًا يف املديفي 

تتحول اإىل م�صلى للعيدين، وبعد اأن ُتفر�ص احل�رض وي�صل النا�ص يقف 

االإمام بب�صاطة على ح�صرية ويخطب، متكئًا على ع�صا وبيده كتاب، 

وهذان �رضطان ال يتنازل عنهما اأبداً اأولئك القرويون يف تلك اجلهات. 

ولطاملا �صمعت عن اأئمة طردوا من امل�صاجد اإما الأنهم ارجتلوا خطبهم 

اأو حتى مل يتكئوا على ع�صا.

لهذه  مظهر  واأو�صح  والنا�ص،  للوجود  جديدة  والدة  العيد  كان 

الوالدة تخطي العداوات التي ت�صبق العيد، والثياب التي ال ُتلب�ص اإال 

يف ذلك ال�صباح »ال�صعيد«.

ولعيالهم،  لهم  جديدة  ثياب  �رضاء  من  االأهايل  ميّكن  ال  العوز  اإن 

لكن باإمكانهم وبطيب خاطر بيع تي�ص مرغوب اأو عنزة ولود ل�رضاء 

لهذا  التاأنق،  من  ميكنهم  ال  العمل  فاإن  كذلك  للعيد.  جديدة  ثياب 

))) »العيالة والويلية«: من االأداءات احلركية )الرق�صات ال�صعبية) املعروفة. و»املالد« فن يقدم 

الذين  اأن  النبي، ومن املرجح  الدينية واالجتماعية، كما يف االحتفاء مبولد  املنا�صبات  يف 

اأدخلوا واأ�ص�صوا هذا الفن يف هذه املنطقة، كانوا من ذوي امليول ال�صوفية.
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ويعتمرون  »كندورة«  يلب�صون  الرجال  جتد  فقط  امل�صلى  يف  فاإنك 

»غرتة« وعقااًل وينتعلون حذاًء. فما ُي�صمى يف اخلليج اليوم بـ»اللبا�ص 

االآونة  يف  باملنطقة  ا�صتبد  الذي  اال�صتهالك  مظاهر  من  هو  الوطني« 

االأخرية، فاالإن�صان العامل واملنتج، اإن�صان ما قبل النفط، مل تكن حياته 

لت�صمح له اأن »يحب�ص« ج�صده يف كفن اأبي�ص مكوي كالذي نلب�صه 

اليوم.

ولقد بقيت من اأعياد ذلك ال�صبا ذكريات عديدة لعل من اأبرزها 

حالتني:

ذهابنا  الطريق يف  تغيريه  ال�صبب يف  عن  اأبي  �صاألت  االأوىل حني 

الطرقات  على  تقف  املالئكة  اإن  يل  فقال  العيد،  م�صلى  من  وجميئنا 

ت�صّلم على الذاهبني والعائدين، وبتغيري الطريق ن�صلِّم بالتايل على قدر 

اأكرب من املالئكة.

يف اأحد االأعياد تركت اأبي يعانق رجال احلي يف امل�صلى وعدت 

م�رضعًا اإىل البيت علَّ اأحد املالئكة يجدين وحدي عائداً فيظهر يل من 

خلف الهواء..

�صوتي  ورفعت  البيت  اإىل  تقود  التي  الدورب  كل  يف  تلكاأت 

بال�صالم من دون اأن تعريين املالئكة اأي اهتمام.

الأحداث  غريب  عنوان  وهو  ال�صيا�صي«..  »عزمية  الثانية:  احلالة 

عجيبة يف حي املديفي الب�صيط املُلقى على بحر خورفكان. ال اأعرف 

من هو هذا »ال�صيا�صي« على وجه التحديد؟. هل هو وكيل املنتدب 
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الربيطاين، اأم اأحد م�صاعديه الكبار؟ اأم »املنتدب« نف�صه. الذي �صاهدته 

رجاًل اأحمر، ُيقال اإنه اإجنليزي، ي�صكن ومعه حر�ص يف بيت كبري يقع 

خلف امل�صجد مبا�رضة وبعد �صالة كل عيد يدعو اأهايل احلي اإىل جمل�صه 

ترحيبه  مبديًا  وامل�رضوبات،  املاأكوالت  من  اأبداً  تره عني  مل  مبا  العامر 

بالراعي كما بال�صياد، زارعًا الوجوم يف تلك ال�صبيحة البهيجة بلغته 

العربية الف�صحى التي ال ُيجاريه فيها غري املطوع.

بيت »ال�صيا�صي« يجاور كذلك بيتًا مميزاً بغرفه وجدرانه و�صاحته 

امل�صجرة، وكان مهجوراً على ما يبدو من مّدة طويلة ولذلك رمبا قيل 

بانَّ اجلن ي�صكن هذا البيت االآن. ورغم ان اجلن ال يظهر لبني الب�رض 

اإال كمفاجاآت اإال اأننا نحن ال�صغار و�صواء كان ذلك يف احللم اأو يف 

الواقع، و�صعنا اخلطط العديدة القتحام ذلك البيت والولوج اإىل ُغَرفه 

وفتح اأبوابها اأمام الف�صول، وبالفعل جنحنا غري مّرة يف ذلك، خا�صة 

يف النهار، حيث نتحلى ب�صجاعة يبددها الليل، فلم نر يف تلك الغرف 

اأعمارنا بعد ذلك  التي مل تفارق  البوم  اإال اخلفافي�ص والبوم. نظرات 

وال اأندفاع اخلفافي�ص طائرة يف ليل احلياة امل�صتمر.

ال�صحرة«.  »بيت  يجاور  ال�صيا�صي«  »بيت  اأن  هنا  امللفت  االأمر 

والغمو�ص  باالأ�رضار  املليء  ال�صحرة«  »بيت  تقتحم  اأن  وباإمكانك 

فاإنه  ال�صيا�صي«  »بيت  اأما  كنت جتروؤ،  اإذا  املظلمة  غرفه  وتدخل يف 

مغلق متامًا حتى، على ما يبدو، اأمام جريانه »ال�صحرة«.
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اأي اجلبل، كانت تنتهي »الغليلة« بعيادة لطاملا  من جهة الغرب، 

ُحملت اإليها واأنا ر�صيع من كمية االأمرا�ص التي عادة ما تكتنف القادم 

اجلديد النح�ص اإىل العامل، يف مثل هذه املنطقة ويف مثل ذلك الوقت. 

فيها  تظهر  »العربي«،  جملة  يف  من�صورة  الأمي  نادرة  �صورة  ولدي 

بـ»غدفتها« اأو »�صمدها« و»كندورتها« اخل�رضاء املبقعة و»برقعها«، 

افتتح  الذي  امل�صتو�صف  اأمام  املمر�صات  اإحدى  مع  تتحدث  وهي 

حديثًا يف خورفكان. اإنها تتحدث مع املمر�صة عني بالتاأكيد، فلقد 

قيل يل الكثري عن االأمرا�ص التي اأملت بي منذ والدتي وحتى كربت، 

تقتلني.  مل  �صني ولكنها  اأي طفل يف  تقتل  قد  اأمرا�ص  باأنها  وقيل يل 

اإنهم ي�صتغربون من جناتي.

بي�صاء  بيوت  اأربعة  اأو  ثالثة  عن  عبارة  كان  الذي  وامل�صتو�صف 

و»م�صتطيلة« حتولت بعد ذلك اإىل �صكن للمدر�صني. وبعده مب�صافة، 

بعبد  يدعى  رجل  عائلة  اختارت  واجلبل،  امل�صتو�صف  هذا  بني  اأي 

الرزاق اأن تبني بيتها، وكان مبنيًا من االإ�صمنت. وهذا ما يجعله مميزاً 

جداً يف ذلك الوقت، وظاهراً يف خالء »ال�صيح« ذاك للعيان.

وغالبًا  كرث،  اأ�صدقاء  ولديهم  �صبان  هنالك  كان  االأ�رضة  تلك  يف 

الحقًا  عرفنا  الكرة،  يلعبوا  كي  الع�رضيات  يف  يجتمعون  كانوا  ما 

باأنها ُت�صمى بـ»كرة القدم«، يف ملعب ترابي خططوه باأنف�صهم. بل 

البحرية  اأفراد  مع  اللعب  درجة  اإىل  و�صل  الكروي«  »م�صتواهم  اأن 
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على  لالطمئنان  مرة  كل  املنطقة  يزورون  كانوا  الذين  الربيطانية 

»االأو�صاع«!

امللعب،  جانبي  اأحد  على  واجمني  احلي  �صغار  نحن  جنل�ص  كنا 

ننظر اإىل هوؤالء الكبار الذي يتقاذفون الكرة و»يتفننون« يف متريرها، 

ويت�صارعون كي يخل�صونها من اخل�صم ومن ثم ي�رضعون كي يقذفونها 

بقوة، واأحيانًا باإمعان بني عار�صتني.

القوة والقذف والعار�صتني، مفردات كانت يف طريقها للنهو�ص 

والتفتح يف عاملنا نحن اأي�صًا، فبلوغنا على و�صك، ورغبتنا يف احلياة 

والعامل ال حُتد.

التي  االأوىل  الكرة  اأحدنا  �صنع  مثقوبة  و�صادة  اأي  من  اأدري  وال 

لعبنا بها. جاءت بعد ذلك »كور فعلية« مع العائدين من الكويت. كنا 

نلعب يف »الرباحة« التي خلف امل�صجد اأو اأمامه.

اأكرث تطوراً. و�صعنا حجرتني  امل�صجد كان  اأمام  امللعب  اأن  اأذكر 

على اجلانبني وعملنا من احلي - بعد اأن كربنا قلياًل - فريقني متناف�صني 

و�رضعان ما بداأنا بالتجروؤ وخو�ص غمار الذهاب اإىل االأحياء البعيدة 

يف خورفكان )التي ال تتجاوز م�صاحتها عدة كيلومرتات قليلة) كي 

نناف�ص الفرق االأخرى املهمة يف تلك االأحياء.

اأدواري، غري كوين العب فا�صل، كتابة جمل واأبيات  وكان من 

توؤيد وتعمل دميوغوجيًا، اأو ماذا ُي�صمون االإعالم هذه االأيام؟ تعمل 

اأكتب  وكنت  االآخر،  الفريق  �صد  فريقي  ل�صالح  دعاية  اأو  »ميديا« 
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لذلك.  الّداعي  وال  جلبناه  اأين  من  االآن  اأتذكر  ال  برميل  على  ذلك 

لكن ما كنت اأخطه بالطبا�صري امل�رضوقة من املدر�صة كان ي�صتفز الفريق 

االآخر. وحتدث يف ذلك امللعب قرب �صالة املغرب معارك من النوع 

التي تتغري فيها الوظائف املعتادة لل�صيقان والروؤو�ص.

-15-

غري العيادة التي حتولت اإىل �صكن للمدر�صني، كان هنالك بيوت 

اأخرى خم�ص�صة لهم، ويجاور هذه البيوت البي�صاء مبنى مع ملحقاته 

 كان ينزل فيه احلاكم حني يزور »تابعة« اإمارته: 
(((

ُي�صمى »امل�صيف«

خورفكان.

 م�صّنة 
(2(

واأمام ذلك »امل�صيف« تتعاىل ما يقرب من ثالث »غافات«

وظليلة يجتمع حتتها االأهايل من كل خورفكان والقرى املجاورة حني 

يذهبون  اأو  »الغاف«،  حتت  بع�صهم  ُيقيم  ال�صيخ.  بقدوم  ي�صمعون 

اأو  املال  الدخول على احلاكم لطلب  اأمل  الفجر على  ويعودون منذ 

حلل م�صكلة. وكنا ك�صغار نخاتل اجلميع ونكذب حتى نفوز مبراأى 

وعاد  املغامرة  تلك  فعاًل يف  قد جنح  بع�صنا  اأن  من  وبالرغم  ال�صيخ، 

اإىل اأهله باأوراق نقدية مل ي�صبق اأن راأوها، رغم ذلك فاإن اأكرث ما كان 

يبهجنا هو ذلك احل�صد الهادر واملُْجتمع الأيام اأمام ذلك »امل�صيف«.

))) »امل�صيف« وينطق »م�صوف« اأي�صًا: بيت كان يخ�ص�صه احلاكم ل�صكن م�صيفيه.

)2) »الغاف« �صجرة ظليلة لها مكانة خا�صة، واملفردة عربية، وكان ُيطلق على هذه املنطقة 

قدميًا ت�صمية: »بالد الغاف«.
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وحتى حني ينف�ص اجلمع كنا ن�صاهد حتت »الغافات الثالث« ما ال 

ين�صى. فاإىل جوار »امل�صيف« كان ي�صكن �صابط �رضطة جاء من ال�صارقة 

وا�صتقر يف املديفي كقائد ل�رضطة خورفكان امل�صتحدثة يومها. ويف 

اأحد االأيام اقرتبت �صيارة من »الغاف« وتوقفت حتت ظاللها الوارفة 

وهي حتمل رجااًل ون�صاء يبكون بينما متدد بينهم يف الو�صط من ذلك 

»البيكب« املك�صوف ج�صد امراأة اقتلع قلبها واندلقت اأح�صاوؤه.

راأيت اأحدهم يف تلك اللحظة الرهيبة وهو »يتحمل« بع�ص حبال 

وقطع ذلك القلب على يديه، وراأيت ذلك اجلرح املرعب فامتالأت 

بتلك  كانوا  النا�ص  اأولئك  فاإن  االأرجح  بالدماء. وعلى  عني طفولتي 

الطريقة يقدمون اإىل ال�صابط الدليل االأكيد على جرمية ارتكبها اأحدهم، 

اأما احلكايات التي دارت يف احلي بعد ذلك فكانت تقول �صيئًا اآخر. 

فاملراأة القتيلة من قرية حماذية جداً خلورفكان ويعرف جميع من فيها 

»ال�صاحر«  هذا  واأن  معروفًا،  »�صاحراً«  تزوجت  �صهور  ومنذ  باأنها 

كهدية  كتقدمة،  ويقدمه  قلبها  »نخاع«  يقتطع  لكي  اإال  يتزوجها  مل 

ملعارفه من اجلن املعتادين كما يبدو على مثل هذا النوع من الهدايا.

اأما ال�صابط والذي كان من عائلة »املدفع«، وقد عّمت »�صمعته« 

خورفكان،  يف  لل�رضطة  قائداً  يعمل  ل�صنوات  )ظل  ذلك  بعد  البلدة 

وكان ممن خلفه رجل �صي�صحى الحقًا هو وعائلته من »اأخل�ص« اأهلي، 

الطويلة  اإقامتهم  من  بالرغم  اللذين  هالة  وزوجته  معتوق  حميد  اإنه 

حني  ذلك  بعد  عليهم  تعرفت  واإمنا  هناك،  األتقهم  مل  خورفكان  يف 
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عملت يف ال�صارقة)، وكانت عائلته قريبة جداً من عائلتي. يزوروننا 

اإىل  بعد عودتهم  وا�صتمر ذلك حتى  البيت ونزورهم.  با�صتمرار يف 

ال�صارقة. ولقد اأقامت اأمي عالقة جيدة مع اأخته ومع زوجته الهندية. 

خورفكان  يف  �صواء  بـ»بيوتهم«   مقارنة  متوا�صعًا  كان  بالطبع  بيتنا 

اأن  حتب  كانت  بالذات  »املدفع«  ال�صابط:  اأخت  لكن  ال�صارقة،  اأو 

متدد ركبتيها على احل�صري حتت »ال�رضي�صة« يف بيتنا، متذوقة الرطب 

 .. وغريها من لذائذ تلك ال�صنوات القاحلة.
(((

الطازج و»الهنمبا«

وعلى ما يبدو باأن زوجة ال�صابط الهندية )كان ُيعلق يف �صدر �صالة 

ي عنها كثرياً  بيتهم �صورة ل�صفينة من البحرية الربيطانية) مل يكن َمْر�صِ

يف و�صط تلك العائلة، ولرمبا هي باقية على قيد الزواج الأنها اأجنبت 

من ال�صابط فتاة ت�صمى هند وفتى ا�صمه اأحمد، ورغم اأنهما ي�صغرانني 

يف ال�صن بقليل، اإال اأنني �صاحبتهما طوياًل، وكثرياً ما مار�صت عليهما 

دور االأ�صتاذ.

-16-

خورفكان،  يف  اأن�صئت  مدر�صة  اأول  تاأتي  امل�صيف«  »غاف  بعد 

هذه  )جاءت  »ناظرها«  اأو  مديرها  وكان  لالأوالد،  مدر�صة  وكانت 

ميلكها  كان  التي  الزراعية  االأرا�صي  حّرا�ص  اأو  ُنّظار  من  املفردة 

البا�صوات يف م�رض) م�رضيًا ُيدعى اأبو املعاطي والذي مازال النا�ص اإىل 

)- »هنباة«: الت�صمية املحلية للماجنو، واملفردة على االأرجح هندية.
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هذه االأيام يرددون »مثاًل �صعبيًا« يدور حوله، ويقول:

- »اأبو املعاطي ياخذ ويعطي«.

اأكرث من جمرد ناظر  املعاطي هذا كان  اأبا  باأن  املثل  ون�صت�صف من 

فاإنه  ال�صعبية«  االأمثال  »اأبطال  من  كونه  جانب  واإىل  فهو  مدر�صة. 

حمتفظني  �صنظل  والذين  »االأبطال«،  هوؤالء  من  القليلني  من  كذلك 

ب�صور فوتوغرافية لهم.

فيها  املعاطي  اأبو  ويظهر  »العربي«،  جملة  م�صور  التقطها  ال�صور 

تلك  يف  التحقيق«  »مادة  كتبت  كما  اأو  تالميذه،  »ينظف«  وهو 

:
(((

املجلة. والتي كتب حمررها اأي�صًا

»اإن عن�رضاً جديداً دخل اإىل هذه املنطقة العربية املعزولة عن 

العامل.. دخلها يوم اأول يناير 960)، ففي هذا اليوم ُفتحت 

اأول مدر�صة يف تاريخ خورفكان.. وتهافت االأهايل على 

تعليم اأوالدهم تهافت بلغ الذروة«.

�صميت املدر�صة با�صم املهلب بن اأبي �صفرة. ويروي املحرر حكاية 

اإن�صائها اأو »ق�صة ت�صحية يجب اأن تروى« كما يكتب:

، ال�صاعر وحاكم ال�صارقة 
(2(

... »جمع ال�صيخ �صقر )القا�صمي

))) االقتبا�صات الواردة يف هذه ال�صفحات من اال�صتطالع الثاين الذي ن�رضته جملة العربي، ع 

)))، مايو 968).

)2) ولد �صقر بن �صلطان القا�صمي يف قرية احلرية )ال�صارقة) عام )92)، ويف عام )95) توىل 

حكم اإمارة ال�صارقة خلفًا لوالده حتى عام )96) حيث نفاه الربيطانيون اإىل م�رض. ويف عام 

972) عاد اإىل ال�صارقة من جديد اإىل اأن نفي بعد �صهور ومّرة اأخرى اإىل م�رض. اأقام ل�صنوات 

قليلة من الت�صعينات يف اأبوظبي، وتويف يف القاهرة عام )99) .
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يف تلك احلقبة) اأع�صاء البعثات الثالث )الكويتية، امل�رضية، 

اخلا�صة،  ال�صينما  �صاهدوا  اأن  وبعد  ق�رضه،  يف  القطرية) 

وتناولوا احلبارى الذي برع ال�صيخ يف �صيده، بداأ ال�صيخ 

يحدثهم عن املدر�صة اجلديدة يف خورفكان وطلب منهم 

اإال  بدوره  منهم  كل  فاعتذر  هناك،  للعمل  اثنان  يتقدم  اأن 

اأبو   
(((

�صعيد) اأحمد  املذيع  )اأتذكر فوراً  �صعيد  اثنان: حممد 

املعاطي، ع�صو بعثة ج. ع. م )هكذا كتب املحرر)، وعبد 

املجيد جرب عو�ص ع�صو بعثة قطر.. فقد تطوعا ليكونا اأول 

بعثة تعليمية يف املنطقة ال�رضقية من �صاحل عمان.

العمل واال�صتعداد الفتتاح  االثنان يف  بداأ     ويف خورفكان 

اأ�صمائهم..  لقيد  طفاًل   ((8 تقدم  يوم  اأول  ويف  مدر�صة، 

تقدموا مبالب�صهم البالية و�رضاويلهم املمزقة.. ولكن املدر�صة 

مل تكن تت�صع الأكرث من 20) تلميذاً، فا�صتبعد الزائدون عن 

هذا العدد ثم بداأت مع املقبولني عملية نظافة!.

   كان اأبو املعاطي ياأخذ الطفل من زميله عبد املجيد ويعطيه 

حمامًا، ثم ي�صاعده يف لب�ص البنطلون واحلذاء والقمي�ص.. 

فيخرج ال�صبي اأنيقًا نظيفًا«.

اأوائل ال�صتينات)  لقد كان هذا اجليل والذي �صبقنا )نحن مواليد 

ل امل�صكني بعد  ))) مذيع م�رضي عرف باإلقائه البيانات النارية يف احلقبة النا�رضية، ولقد ُحمِّ

ذلك الهزمية اأمام اإ�رضائيل اأو ما ُي�صمى عربيًا بالنك�صة.
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يقوم  كان  من  اأو  »ال�رضطة«،  بوا�صطة  يجر  �صنوات  الع�رض  يقرب  مبا 

مبهامها، اإىل املدر�صة من حتت �صباك ال�صيد، من املالح يف البحر، ومن 

فوق حمار.

وكان ذيناك املدر�صان جماهدان حقًا وهما يتحمالن م�صقة عظيمة 

يف حتويل اأبناء هذه املناطق ال�صادرة يف ال�صفاهة اإىل حبو اأوىل اخلطوات 

على »درب النور« )طريق املليون امل�صهور ذاك، والذي يبداأ كما قيل 

لنا باأول خطوة)، اأو كما كانوا يحبذون و�صف التعليم حينذاك.

املعاطي  اأبو  تخليد  اأراد  املثل  هذا  فاإن  ال�صعبي  املثل  اإىل  وعودة 

ال�صورة  هو  للتخليد  حديثًا  �صكاًل  اأُخرتع  قد  باأنه  يدري  اأن  دون 

الفوتوغرافية. وحني يوحي املثل باأن اأبو املعاطي كان اأكرث من ناظر 

مدر�صة.. فلعل حمرر »العربي« ي�رضح جانبًا من هذا االإيحاء:

     ».. وما كادت املدر�صة ُتفتح حتى كان جميع اأطفال املنطقة 

يريدون اأن يتعلموا.. وبالقرب من خورفكان ثالث قرى 

كانت معزولة عنها لعدم وجود طريق.. ففكر اأبو املعاطي 

وعبد املجيد يف فتح طريق اإىل القرى الثالث وا�صرتكا يف 

اإن�صائه..«.

خلف  اأو  املزارع  بني  دائمًا  اأ�صطدم  كنت  كربت  ملا  حتى  ثم 

من  �صقطت  نيازك  بقايا  وكاأنها  عجيبة  �صوداء  باأ�صكال  البيوت 

فا�صل  م�رضوع  بقايا  هذه  يل  يقال  اأ�صاأل  وحني  االأخرى،  الكواكب 

ويف  اأنه  ثم  خورفكان.  اإىل  الكهرباء  الإدخال  »اأبواملعاطي«  به  قام 
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ال�صور التي يظهر فيها خارجًا بتلميذين نظيفني من احلمام يبدو �صبيهًا 

بـ عبدالنا�رض: ا�صتدارة الوجه، ال�صوارب، ت�رضيحة ال�صعر، النظارتني 

ال�صوداوتني.

ُتقيم  للبنات  اإىل مدر�صة  املعاطي« بعد ذلك  اأبو  حتولت »مدر�صة 

كبارهم  احلي  من يف  وكان جميع  �صاخبة  احتفاالت  املنا�صبات  يف 

و�صغارهم، ن�صاء ورجااًل، يقفون على جدار املدر�صة اأو على الرباميل 

وكان  متثيلية.  اأو  راق�صة  عرو�صًا  يوؤدين  وهن  الفتيات  ي�صاهدون 

ال�صبيان على االأخ�ص تنتابهم وهم ي�صاهدون اأجمل الفتيات يتمايلن 

ه�صتريي  ب�رضاخ  عنها  يعربون  ومت�صاربة  متدفقة  م�صاعر  ميثلن،  اأو 

و�صفري على اأ�صده.

-17-

االأهايل  اأقام  ولقد  ال�صمال.  من  باملديفي  املدر�صني  منازل  حتيط 

مع هوؤالء املدر�صني، واأغلبهم من م�رض اأو فل�صطني عالقات تزاور ال 

تنقطع.

واالأنيقون  النظيفون جداً  وبناتهم  واأبناوؤهم  اللذيذة،  ماأكوالتهم 

اأكرث ما كان يثرينا نحن اأطفال الغبار، لهذا كنا نحاول التقرب اإليهم، 

وقد تفتحت م�صامات الف�صول يف اأج�صادنا، وقبل االأرواح.

وكان من هوؤالء املدر�صني - مثاًل - االأ�صتاذ ح�صني مدر�ص املو�صيقى 

والذي لطاملا وقفنا مذهولني اأمام باب بيته املفتوح، متوارين عن اأن 
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اأمام  ال�صغرية  احلديقة  اإليه وهو جال�ص يف  النظر  ن�صرتق  بينما  يرانا، 

امل�صكن، وا�صعًا كاأ�ص �صاي على الطاولة ومتكئًا باندماٍج �صديد على 

عوده، اأو رافعًا ذراع الكمنجة على كتفه وا�صعًا بحنان وجهه االأبي�ص 

يف  وغريبًا  �صجيًا  عزفًا  يبداأ  لكي  االأبنو�صي،  �صندوقها  على  د  املخدَّ

الغروب من نهار ذلك احلي املُلقى كموجة يف الن�صيان.

االأ�صتاذ ح�صني يف ذلك الوقت كان اأعزبًا، و�صيتزوج بعد ذلك، 

لكن الزوجة االأوىل �صتختفي، ويتزوج اأخرى ي�صكنان يف غرفتني مع 

موؤجرهما  »املعرت�ص«، وكان  بيتنا  من  اأبي يف جزء  بناهما  لوازهما 

االأول واالأخري - على ما اأذكر، ففي عهد طفولتي - اأ�صتاذ املو�صيقى، 

االأ�صتاذ ح�صني.

اإىل  »تاريخية«  رحلة  وزوجته يف  �صاحبته  الذي  االأ�صتاذ ح�صني 

اأنا القروي والأول مرة يف  دبي، تلك الرحلة التي كنت اأجل�ص فيها 

�صيارة مغلقة ومكيفة من�صتًا لهذين الزوجني اللطيفني وهما يتناجيان 

وين�صتان وطوال الطريق اإىل مطرب عذب ا�صمه: عبد احلليم حافظ، 

اأن  اإىل دبي، وبعد  كما ويف تلك الرحلة التي حني و�صلنا بال�صالمة 

انتهى »االأ�صتاذين« من م�صواريهما )تذكرت: كان ال�صبب يف ذهابي 

معهما هو عمل نظارة طبية، وكانت تلك اأّول نظارة طبية األب�صها)، 

تواعدا مع اأ�صحابهما. اأين؟ يف فندق »فيني�صيا« على خور دبي. اأي 

�رضيف  وح�صن  اأنا  ذلك  بعد  حانته  �صنغ�صى  الذي  الفندق  ذلك  يف 

واأحمد اأمني املدين.
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كذلك  واملتحم�ص  الريا�صة  مدر�ص  املدر�صني،  هوؤالء  من  وكان 

املطلَّه على  بيته  نافذة  جلمال عبدالنا�رض، والذي كان يطلُّ علينا من 

يف  نلعب  يلقانا  االأيام.  من  كثري  يف  الع�رض  بعد  غليلتنا،  »الغليلة«، 

كي  تالميذه،  خا�صة  اأغلبنا،  يهرع  ينادينا.  ذاك.  القذر  الفردو�ص 

نتجمع اأمام النافذة.

من النافذة )ال يخرج من البيت كي يقوم بهذه املهمة »القومية«) 

�صفوفًا  نقوم  ثم  اأواًل  »الوطنية«  التحية  ونوؤدي  ن�صطف  باأن  ياأمرنا 

عال  ب�صوت  نن�صد  اأن  علينا  اخلتام  ويف  الريا�صية،  التمارين  ببع�ص 

وقوي ن�صيد: »بالدي. بالدي. بالدي«، اإ�صافة اإىل ما ميكن من اأغان 

عن الوحدة العربية واال�صتعمار. وكنا نن�صد، رافعني �صوتنا بحما�صة 

ال حتد وكاأننا ل�صنا اأمام تلك النافذة، وامنا على م�صارف القد�ص.

مدر�ص اآخر هو مدر�ص االإجنليزي، وكانت يل معه حكاية، ويا لها 

من حكاية.

-18-

»اأبو �صهم«، جارنا، يعمل يف الكويت، ويقيم هناك هو وعائلته 

اأحد  اإىل  يوؤجره  ثم  ومن  باالإ�صمنت،  بيته  ويبني  �صيف  كل  ويعود 

املدر�صني.

كان ذلك املدر�ص، اإذا ما ا�صتطعت التذكر، لديه ابنان وابنة ق�صرية 

و�صمينة وبي�صاء جداً. ويف »الرباحة« بني بيتنا وبيت »اأبو �صهم«، كنا 
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نلعب كرة القدم، )كان ذلك قبل الفرقة التي ا�ص�صناها اأمام امل�صجد)، 

لبنات  وبهي  خا�ص  ح�صور  مع  واالأوالد،  البنات  من  خليط  بفرقة 

الذي  املدر�ص  ذلك  ابنة  خا�صة  والبي�صاوات،  النظيفات  املدر�صني، 

كنا  ما  وكثرياً  وجريئة،  م�صاك�صة  فهي  �صهم«،  »اأبو  منزل  ي�صكن 

نتمرغ معها يف ذلك الرتاب متامًا كما تتمرغ االأمواج.

وكنت ب�صكل خا�ص يف تلك االأيام ارتاد بيوت املدر�صني املجاورة، 

بعد  اأو  واأمي،  املدر�صات  بع�ص  بني  يحدث  وتزاور  ما  ل�صلة  اأحيانًا 

ذلك عندما عاد اأبي وبداأ �صيد ال�صمك، فاإنه كان ير�صلني بالفائ�ص 

لبع�صهم.  بيعه  الأجرب  اأو  املدر�صني،  الأحد  كهدية  اليوم  �صيد  من 

�رضاوؤهم لل�صمك جعلني اأجازف )هذه املهنة يقال لها كذلك يّزاف 

لهم  واأبيعه  اآتي  ثم  ال�صمك  �صوق  من  �صمكًا  واأ�صرتي   
(((

اأو جّزاف)

اأمي  اأو  اأبي   .
(2(

»م�صكاك« اأو درهمني عن كل  درهمًا  اأ�صتفيد  لكي 

عندما اكت�صفا مبادرتي تلك بدءا باال�صتيالء على الفائدة، بل ومل يكفا 

عن حماولة اال�صتيالء على »الراأ�صمال«، فقررت ترك هذه »ال�صغلة«، 

فاأنا الذي اأقطع الطريق الطويل من املديفي وحتى �صوق ال�صمك هناك 

يف »ال�رضق«، واأفاو�ص عتاة »اجلزافني« ومن ثم اأعود الأطرق اأبواب 

بال�صلف،  مني  ي�صرتي  من  وهناك  ي�صدين،  من  وهناك  املدر�صني، 

))) من ي�صرتي ال�صمك من ال�صيادين ويعيد بيعه يف ال�صوق.

)2) ت�صك عدة �صمكات يف حبل اأو خيط وتباع ب�صعر واحد، ويف املناطق الداخلية كالعني 

مثاًل هنالك »م�صاكيك« )اجلمع) للحم املجفف.
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وهناك من يهددين بالر�صوب اإذا مل اأعطه »امل�صكاك« باملجان، ثم يف 

االأخري ياأتي هذان )اأق�صد اأمي واأبي) لكي ي�صتوليا على كل �صي. ال. 

فرتكت »اجلزافة« بال ندم يذكر.

ورغم االحرتام الكبري الذي كنا نحمله يف ذلك الوقت للمدر�ص، 

تنطوي عليها حياة  اأعاجيب كثرية  تلك  راأيت يف جوالتي  اأنني  اإال 

اأولئك الذين يحاولون الظهور دومًا اأمامنا كقدي�صني وهم يف احلقيقة 

وبب�صاطة ب�رض. وعلى العموم كنت اأحتفظ بحب وتقدير الأغلبهم اإال 

كان  املدر�ص  ذلك  االإجنليزي.  مدر�ص  على  كان  عمري  »زعل«  اأن 

جارنا، ولكنه اأي�صًا الذي يعلمني االإجنليزية يف املدر�صة، وكان تعلمي 

ما يكون«، وكان  »اأح�صن  االأمر من  بادئ  يديه يف  اللغة على  لهذه 

ميتدحني ال�صتجاباتي ال�رضيعة يف الدرو�ص. والغريب اأن هذا املدر�ص 

كان ي�صبه، �صبهًا �صبه تام، ذلك ال�صخ�ص الكاريكاتوري يف الر�صوم 

لعّلني  بل  وقتها.  االإجنليزي  منهج  بها  ميتالأ  كان  التي  التو�صيحية 

ت�صاءلت هل ي�صبه كل مدر�صي االإجنليزي بطل الر�صوم الكاريكاتورية 

يف املنهج الذي ُيدر�صونه؟ ثم ناهيك عن اندها�صي من روؤية، الأول 

مرة ورمبا الآخر مرة يف حياتي، بطل »ر�صوم تو�صيحية« مي�صي على 

االأر�ص، واأين: .. هنا  يف خورفكان.

وكان لبطل »الر�صوم التو�صيحية« هذا، اأو مدر�ص االإجنليزي ابنة يف 

»منتهى الرقة واجلمال«، وت�صاحبنا �صدفة و�رضنا نقوم برحالت �صبه 

يومية يف الرب والبحر. ن�صارك بالطبع بقية �صبية احلي تلك احلفالت 
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التي نقيمها عادة يف »�صنِّية الغليلة« اأو يف اخلرائب. ن�صاركهم األعاب 

لكننا  وعرو�صة«،  و»عري�ص  فات«  »الثعلب  مثل:  من  و�صقية  �صيقة 

اأي�صًا كنا كثرياً ما نختلي بني ظالل االأ�صجار فتظهر يف �صدورنا، يف 

قلوب �صدورنا، اأمواج غام�صة، وكاأن عا�صفة من الري�ص هبت على 

النخاع  لتنك�رض يف  روؤو�صنا،  فجاأة يف  فرتتفع هكذا  االأمواج،  تلك 

املجنون املتجلي يف حلظتنا تلك.

تلك  من  دم  �صال  كيف،  االآن  حتى  اأدري  ال  كيف،  اأدري  وال 

ال�صبية النقية، �صال دم يف �رضوالها الداخلي )رمبا من �صوكة ما)، واأنا 

الحظت ذلك اإال اأين مل اأعره اأهمية، الأنني ال اأفهمه، وا�صتمررنا يف 

لعبنا الطفويل.

�صباح اليوم التايل عندما بداأت ح�صة االإجنليزي جاء »بطل الر�صوم 

التو�صيحية«، ومبجرد ما دخل ال�صف جاء اإىل مقعدي و�رضخ:

- قف.

ا�صتغرابي  اأمام  وجهي  على  مدوية  �صفعة  ف�صفعني  وقفت، 

وا�صتغراب زمالئي، ثم ذهب ووقف اأمام ال�صبورة وقال يخاطبني:

- يا حقري. لن اأكون رجاًل اأبداً اإن مل تر�صب هذا العام والعام 

تر�صب  مل  اإن  رجاًل  اأكون  لن  بعده..  والذي  بعده  الذي 

طوال حياتك..

التي  الدفاتر  اإىل ت�صفح  ا�صتغرابي، ثم تركني واقفًا وان�رضف  زاد 

اأمامه على طاولة املدر�ص فقلت:
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- هل اأجل�ص يا اأ�صتاذ؟

فرفع وجهه »التو�صيحي« وقال:

- اجل�ص يا وغد. اأو اأقول لك: اأنا ال اأطيق روؤيتك يف �صفي، 

اأخرج..

فخرجت من غرفة الدر�ص واأنا م�صدوم من ت�رضفه، وبينما كنت 

اأم�صي حائراً ومهمومًا يف ممرات املدر�صة فاإذا بـ»الناظر« قّدامي وهو 

يحمل ع�صاه »ال�صهرية«، والتي اأعرفها »حق املعرفة«:

- ماذا فعلت اليوم اأي�صًا؟

- مل اأفعل �صيئًا يا ح�رضة الناظر.

- وملاذا اأنت اإذن خارج ال�صف؟

- طردين مدر�ص االإجنليزي.

- وملاذا طردك؟

- ال اأعرف.

- ال تعرف.. تعال معي..

تبعت »الناظر الرهيب« اإىل الف�صل. دخل. وقف التالميذ. األقوا 

التحية »الن�صيدية« على »الناظر«. جل�صوا:

- ماذا فعل؟

�صيئًا  »التو�صيحي«  املدر�ص  يقول  اأن  فانتظرت  »الناظر«،  �صاأل 

اأفهم منه على االأقل ملاذا �صفعني، فقال ذلك املدر�ص اجلبان:

- مل ينجز واجباته املدر�صية طوال هذا االأ�صبوع..

1-3la Bab Mawja.indd   73 3/6/09   6:26:06 PM



74

والأن »الناظر الرهيب« كان يتوقع مني م�صيبة اأكرب من هذه، فلقد 

�صدين من اأذين وقال:

فاأر�صله  القادم  االأ�صبوع  يف  واجباته  ينجز  مل  اإذا  اأ�صتاذ،  يا   -

يل..

وخرج.

ذلك  م�صاء  ذهبت  اأفهم  مل  والأنني  اأفهم،  مل  واأنا  »الناظر«  خرج 

»االأ�صخا�ص  يطلب  وكما  منه  وطلبت  املدر�ص  بيت  بيته،  اإىل  اليوم 

املتح�رضين« التحدث مع ابنته ولكنه طردين من اأمام الباب �رض طردة. 

 هكذا؟
َّ
فماذا حدث؟ وملاذا تغري علي

وظل »بطل الر�صوم التو�صيحية« هكذا، وظللت حمتاراً يف معرفة 

البيت  يوم يف مكان خارج  ذات  ابنته  ا�صطدت  اأن  اإىل  ذلك  �صبب 

ف�صاألتها:

- مل؟

- الدم يف ال�رضوال.

- اإنها ال�صوكة.

- ولكني قلت الأبي: اأنت.

- اأنا.

وا�صتمر ذلك املدر�ص »البطل« على معاملتي بجفاف وق�صوة.

وبالفعل ر�صبني يف مادة االإجنليزي ل�صنتني متتاليتني. اأنا وباملقابل 

اأجتاوب، هكذا  املادة وال  تلك  اأدر�ص  اأعد  مل  العند.  معه يف  دخلت 
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خ�رضت واإىل االأبد اإقامة اأية عالقة مع هذه اللغة »العاملية«، ولقد كانت 

هذه  تاأثري  ا�صتمر  ولقد  ال�صعيد،  هذا  على  وعظيمة  كبرية  خ�صارتي 

اخل�صارة ال�صلبي على حياتي، على كل مراحل حياتي، و�صي�صتمر، اإذ 

كثرياً ما اأجوع جوعًا ال �صفاء منه لقراءة كتاب مل يرتجم اإىل العربية.

لكن ومقابل هذه اخل�صارة العظمى تلقيت هدية حياتي ووجودي 

اإىل  بالعودة  يهمون  وعندما  هوؤالء  كان  تلك.  املدر�صني  م�صاكن  من 

اأوطانهم لق�صاء ال�صيف اأو انتهاء عقودهم، يرمون يف »زبالة العودة« 

تلك بال�صحف واملجالت والكتب التي ال ي�صتطيعون حملها معهم. 

كانوا يرمونها هكذا بب�صاطة. اأما اأنا فلقد كنت اأ�صبح يف تلك الزبالة 

البيت.  اإىل  رك�صًا  بها  وعائداً  االأوراق  تلك  من  توفر  ما  كل  جامعًا 

اأبواي  فيعاقبني  ما،  �صيئًا  اأرتكب  قد  جداً  وقريبًا  قريبًا  اإذ  اأكد�صها، 

باجللو�ص يف البيت. وكاأي �صخ�ص خماتل، اأتقبل ذلك القرار املتكرر 

من  االأكدا�ص  تلك  اإىل  اأعود  اإذ  خاطر.  وبطيبة  يومي،  �صبه  ب�صكل 

�صحف وجمالت وكتب واأوراق، اقراأ فيها، اأو اأبدو اأنني اأعمل فيها، 

حتى تهداأ االأمور، وينفتح باب خروجي �صيئًا ف�صيئًا، ومبجرد اأن اأملح 

اأنه مفتوح الإخراج ج�صدي، اأنطلق اإىل ذلك الباب الأخرج، وا�صعًا 

اأ�رضار قدمي يف اذن الريح.

هناك، حني كنت اأفعل ذلك، و»حتت ال�رضي�صة« غالبًا تعرّفت على 

موهبة،  اأف�صل  على  ومتّرنت  االطالق.  على  به  اأُ�صبت  اإدمان  اأف�صل 

مع  التفكري  الكتب،  قراءة  احلياة:  تعلمته يف  ما  اأف�صل  قدرة،  اأف�صل 
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القراءة،  يف  احلياة  القراءة،  مع  احللم  القراءة،  مع  اجلنون  القراءة، 

واملوت اأي�صًا.
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-1-

كان الباب الثاين لبيتنا »املعرت�ض« يطل على اجلبل. فاملديفي حي 

يقع على مقربة من اجلبال، جبال هي مبثابة احللقة الو�سطى من اجلبال 

التي حتيط بخورفكان، اأو ما ي�سكل من زاوية نظر اأخرى ظهر ذلك 

الدرع الذي يغطي تلك ال�سحلفاة املتجهة نحو البحر.

ُبعد ما من اجلبال تكاد ت�سمل عموم قرى  ال�سكن على  وظاهرة 

الباطنة واملنطقة ال�رشقية. اإذ عادة ما يتم ال�سكن قرب البحر، وتكون 

املزارع والنخيل خلف البيوت، ثم يقع اجلبل..

�سكنهم  يف  فهم  العادة.  هذه  ُيحبذون  ال  وحدهم   
(((

ال�سحوح

يحاذون اجلبل حتى كاأنهم يخ�سون الغرق اإذا ما ابتعدوا عنه.

ولعل ذلك يعود اإىل اعتمادهم عليه يف كل اأمورهم املعي�سية. فمن  

موا�سيهم،  ويرعون  يزرعون  �سطوحه  وعلى  بيوتهم  يبنون  اأحجاره 

اأن  حتى  ليبيعوه.  والع�سل  احلطب  يجمعون  واأ�سجاره  نباتاته  ومن 

فنونهم التي ال تعرف من االآالت املو�سيقية غري الطبل، و�رشخاتهم 

التي تتعاىل عند اأدائهم لهذه الفنون، ال يكاد يكون لها معنى بعيداً عن 

اأ�سداء اجلبال وف�ساءاتها.

واأكرث ما اأتذكره عن ال�سحوح م�سريتهم ال�سنوية مع اأغنامهم. اإذ 

ُيقال باأن هوؤالء، اأو »فخذ« منهم رمبا، يعقدون يف يوم خم�س�ض من 

))) قبيلة جبلية ت�سكن �سبه جزيرة م�سندم وتعي�ض على تربية االأغنام والزراعة وجمع الع�سل 

واحلطب.
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يف  يحدث  ذلك  اإن  ويقال  كبرياً.  �سعبيًا  و�سوقًا  احتفااًل  ال�سنة  اأيام 

اإحدى قراهم املعلقة على راأ�ض من روؤو�ض اجلبال يف م�سندم وتدعى 

»الرو�سة«.

وعلى االأرجح فاإن ذلك االحتفال ُيقام بعد مو�سم احل�ساد. اإذ اأن 

فيما  وزراعتها  ال�سفوح  متهيد  طرقهم يف  لهم  كانت  املنطقة  �سكان 

، لهذا كنت ترى ب�ساتني النخل واحلم�سيات 
(((

ي�سمى بـ»الوعوب«

احلرفة،  هذه  اختفت  فقد  االآن  اأما  الوديان،  على  اخ�رشارها  متدل 

وازدادت اجلبال وح�سة..

العنب  يزرعون  كانوا  املرتفعات  تلك  على  ال�سحوح  باأن  وُيقال 

يف  العي�ض  لها  يطيب  ال  اأخرى  ومزروعات  وال�سعري  والقمح 

ال�ساحل.

موا�سيهم  بالفائ�ض من  ي�سريون  االحتفال  انتهائهم من ذلك  بعد 

كنا  ولقد  وجيئة.  ذهابًا  ال�ساحل  قاطعني  ليبيعونها،  ومزروعاتهم 

ن�ستيقظ يف ال�سباحات ونراهم مارين يعلو قطعانهم الغبار وال�سجيج. 

عندها كان االأهايل يحر�سون على اأال تختلط موا�سيهم بتلك القطعان 

اجلارفة. غري هذا فلقد كانت الأمي �سديقة �سحية ُت�سمى: »حالوة«. 

وكانت كلما اأتت اإىل بيتنا حُت�رش هداياها الغريبة واللذيذة. قطع من 

الغليظة  اجلبل  وقرو�ض  احلليب،  منتجات  من  اأخرى  واأنواع  اجلنب 

كانوا  الذين  زيد  بقوم  اأي�سًا  �سلة  لنا  وكانت  بالع�سل.  ال�سابحة 

))) جمع »وعب«: حو�ض مزروع بني ال�سخور.

2- 3la Bab Mawja.indd   80 3/6/09   6:26:46 PM



81

اإىل  ي�سكن  وكان  املديفي.  من  الغربي  اجلنوب  اأق�سى  يف  ي�سكنون 

راأيناه من طفولتنا  ال�سيويف وهو رجل  جوارهم رجل غريب يدعى 

وحيداً وملثمًا كرجال الطوارق.

»االأحياء  تلك  وظهرت  خورفكان  �سوارع  ُر�سفت  اأن  بعد  ثم 

يجوب  وع�ساه  واإزاره  وخنجره  بلثامه  ال�سيويف  ظل  اجلديدة« 

جيٍل  اغرتاب  عن  املثلى  ال�سورة  اإنه  خلفه.  واالأطفال  ال�سوارع، 

اأفكاره وال  اأنها مل تخاطب ال  اإال  ع�سفت التحوالت بكل ما حوله 

اأحا�سي�سه، وال الكيان االإن�ساين الذي ينطوي عليه اأي فرد.

واأتذكر ب�سعوبة رعاة حمرتفني اإال اأنهم اختفوا بعد اأن قلَّ االهتمام 

ه  بخفِّ علي  جارنا  هو  اأن�ساه  لن  الذي  الّراعي  لكن  االأغنام،  برتبية 

الكبري. فاالأحذية مل تظهر يف تلك املناطق اإال مع املدار�ض وكان الرعاة 

و�سكنة اجلبال معروفني بامل�سي حفاة، اإال اأن اجلار علي بدا ُم�رشاً على 

خفه العجيب الذي مل يتخلَّ عنه حتى وفاته، مثرياً به غبار تلك املفازة 

املمتدة من احلي وحتى اجلبال.

على   - فاأنا  للطفولة.  واملتخيلة  الفعلية  الرحالت  �سهدت  مفازة 

االأقل - مل اأرتد اجلبل على الدوام كما هو حايل مع البحر. اإننا نذهب 

اإىل اجلبل كي نبحث عن �سيء ما: عن �ساة �سائعة اأو ع�سبة كدواء اأو 

 كحطب، اأو للبحث عن ظله!
(((

جلمع »الع�سبق«

))) »الع�سبق«: �سجرية تنمو يف اجلبال وت�ستخدم عادة الإيقاد النار.
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اأما  االأمرا�ض.  لكل  املداوية   
(((

»اجلعدة« عن  ي�ستغني  اأحد  فال 

حيث  اإىل  ويرحلن  يتجمعن  اأطفالهن  ومبعية  الن�ساء  فاإن  احلطب 

حامالت  بيوتهن  اإىل  عائدات  تراهن  الغروب  وعند  اجلبال.  جتل�ض 

، بينما كانت الفر�سة، كل الفر�سة، قد �سنحت لالأطفال 
(((

»االأوقار«

لكي يتعرفوا على ال�سيد اجلبل عن قرب. من �سعوده املتعب وال�سيق 

اإىل هبوطه الفخ. من وديانه التي تقود اإىل االأح�ساء اإىل اأعاليه الق�سية 

واأحجاره املتاأرجحة بني الثبات والقلق.

اإنك من اأي نقطة يف اجلبل تنظر من عل، تخرج من داخل امل�سهد 

وترتفع. وكلما �سغر امل�سهد الذي �سبق وكنت فيه، خرجت من ذلك 

الرحم الذي كنت تقطن فيه واأُلقيت يف فراغ ال�سمو. يف النظرة التي 

تكاد تخلو من كل معنى اإال كونها نظرة.

يبتعد  ولكنه  البحر،  يف  توغلت  كلما  يبتعد  ت�سكنه  الذي  فاحلي 

اأنت  الذي  البيت  اإىل  وتنظر  اجلبل  ت�سعد  حينما  اأما  اأفقي،  ب�سكل 

اأن  تنزل،  اأن  منه، وعليك  بيت خرجت  كاأنه  تراه  فاإنك  فيه  ت�سكن 

تتح�س�ض موطئ قدميك اأواًل وتنزل كي يكون باإمكانك العودة اإليه 

من جديد.

اأ�ساب وجه  الذي  اجلدري  التفا�سيل، يف  تيه يف  اجلبل  التيه يف 

املغري. يف  ال�سخر  بيا�ض  قلبه. يف  الكامن يف  احلجر، يف اجلذري 

))) ع�سبة جبلية ت�ستخدم كدواء للعديد من االأمرا�ض.

))) »وقر«: مفردة ف�سيحة وردت عدة مرات يف القراآن، وهي مبعنى: ثقل اأو حمل.
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ن كل اجلبال، اأما التيه  الظالم الكثري الذي متتالأ به تلك ال�سخور ويكوِّ

يف البحر فعلى العك�ض. اإنه تيه يف الو�سوح الغام�ض. تيه يف املاء، يف 

املتغري. تيه كال�سعرة البي�ساء يف عني الريح.

الليل حياة اجلبل، اأما على البحر فالليل مي�سي بال ذراعني. يتمزق 

الليل. وعندما تريد البحث عن ليل خا�ض، عن ليل �سخ�سي فجاور 

اجلبال كما يجاورون »البيت احلرام«، هنالك ينزل الوحي وحتدث 

اجلميع  ظالم  عن  كما  الذات،  ظالم  عن  الظالم،  عن  البحوث 

والكون.

يجل�ض  النهار،  يف  خرايف  كحيوان  واقفًا  يبدو  الذي  اجلبل  اإن 

على ما يبدو يف الليل لكي يفكر يف وقفته تلك ويفر�ض ح�سري ظله 

ليجل�ض. املخيف يزحف من حتت اجلل�سة، ومن ذلك الظل كذلك 

تكون لل�سكينة عدة جفون.

وعن ظل اجلبل، حوله، اختلفت اأنا وبع�ض اأقراين حول الفرق بني 

هذا الظل وظل البحر. فنحن الذين اأدركنا للتو اأن ظاللنا تالزمنا اأينما 

ولَّينا، وان ظل اجلدران يذهب بعد اأي غروب �سم�ض اإىل الغرف كي 

ينام،  مل نعرث على ظل البحر. �سطح البحر ظل لل�سماء والبحر ال ظله 

له. لكن ما اختلفنا عليه حقًا هو ظل اجلبل. وهل للجبل ظل اأم ال؟

بالتاأكيد له ظل كبري ومديد.. اأال تراه؟ هكذا �ساح اأحدنا. لكن 

الفهيم بيننا قال: هذا لي�ض بظل.. تعالوا ن�سعد اجلبل كي نتاأكد اأهو 

ظل اأم ال؟ تعالوا ن�سعد. فرك�سنا يف عز الظهرية نحو اأكرب جبل. يف 
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فيه عن ظل اجلبل. وكلما  احلي، جبل من جبال »احلوامي« نبحث 

�سعدنا ال ينتهي اجلبل، وكلما �سعدنا: كل �سيء ظل.

ُنغلق  بيوتنا.  حتى  يتبعنا  نزلنا.  كلما  يتبعنا  اجلبل  ظل  كان  ولقد 

الربية و�سباحاته  ثعالبه وير�سل قططه  ير�سل  يتبعنا.  الباب لكنه يظل 

وير�سل قمره وير�سل ظالله التي ال حُت�سى، ويتبعنا.

االأحالم ظل جبل ال�سخ�ض. والالوعي ا�سم اآخر للوديان. وطالع 

نبتة خارجة بني �سخرتني يف جبٍل كي ترى املوت على اأ�سده، وهو 

و�سورة  الباطن  �سوت  فهو  املاء  اأهمية  ترى  ولكي  باحلياة.  يندفع 

احلركة. ولكي ترى طفولتنا كذلك وهي حتاول الالتفكري يف اجلبل، 

متامًا كما هي حماولتنا الفا�سلة با�ستمرار لتجنب التفكري يف املوت.

يبقى  اأكرث حني  وي�سبهها  الوادي.  ي�سبه  ولكنه  اأعمى  الغرور  اإن 

طوال �سهور عديدة من ال�سنة حافراً ج�سده يف االأر�ض، م�ستلقيًا كي 

يتلقى قطرة ماء من ال�سحيحة ال�سماء فال يتلقى اإال اجلروح. جروح 

احلجر اأكرث اإيالمًا من جروح الب�رش. اإنها بال دم وال وهم. اإنها فم من 

عدة �سقوق يكاد ي�رشب ال�سم�ض.

اأما حني ترتكب ال�سحابة الفاح�سة، وت�سقط القطرة على �سفيح 

ذلك العط�ض الرهيب، فال �سيء قادر على الغفران كقلب ذلك اجلبل، 

وعلى االإيثار اأي�سًا.

اإيثار هو كذلك غباء اأ�سم. فكرة جتعل �ساق النبتة نوعًا من االأحجار 

املقد�سة، وجتعل قطرة املاء بوقًا للربق.
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ما كان يخد�ض دومًا براءة تلك الرحلة اإىل اجلبل، العمل املكلَّف 

فيه منذ ا�ستيقاظي على �سباي: رعي االأغنام.

 اأن 
ّ
فبعد اأن اختفى الرعيان، وانتظمت اأنا يف الدرا�سة، كان علي

اإىل حيث  اأي   ما بني حيِّنا واجلبل، 
(((

اإىل »ال�سيح« اأمي  باأغنام  اأ�رشح 

باإمكاين اإي�سال تلك االأغنام اإىل املنطقة التي حني تراها قد تقتنع باأنها 

و�سلت اإىل املرعى فعاًل.

و�سقي  باكراً  اال�ستيقاط   
ّ
علي كان  املفازة،  يف  امل�سوار  هذا  قبل 

االأغنام واإطعامها.

- اإنها ذاهبة اإىل املرعى لتاأكل!

ذلك  يف  �ستجد  االأغنام  باأن  ي�سك  وكمن  لكنها  الأمي،  اأت�سكى 

 باأولوية اإطعامها.
ّ
املرعى �سيئًا تاأكله، تلح علي

ُيجفف التمر وُتعمل ماأكوالت االأغنام على م�سطح عاٍل ُي�سعد له 

بدرج. ويف يوم من اأيام املدر�سة، وبينما كنت م�ستعجاًل �سقطت على 

ذلك الدرج. يدي ُو�سعت يف اجلب�ض الذي و�سل اإىل خورفكان مع 

القار.

عت يدي يف ذلك القرب ال�سغري االأبي�ض الذي  مل اأفهم وقتها مِلَ ُو�سِ

 
ّ
ت�سلَّيت اأنا وزمالئي باملدر�سة يف الكتابة عليه، كما لن اأفهم ملاذا علي

اإطعام اأغنام اأمي، ومن ثم اأتكبد اأكرث من م�سقة كي اأجمعها ب�سعوبة 

))) تعني مفردة »ال�سيح« اأي�سًا الربية اأو اخلالء.
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اأمامي، واأقودها اإىل مرعى نعرف م�سبقًا باأنه قاحل.

واالأغنام ال حتتاج اإىل من ُيعيدها، فهي تعرف الدرب، لكنها ما 

دامت مر�سوغة يف »الدر�ض« )�سكلت هذه املفردة بالن�سبة يل التبا�سًا 

خطرياً بني َزْرب الغنم امل�سمى: »در�سًا« يف اللهجة، ودر�ض املدر�سة) 

حتتاج اإىل ما مت�سعه على مهل.

 يف تلك الطفولة ال�سقية الذهاب بعد ع�رش كل يوم 
ّ
هكذا ُقدر علي

اإىل »احلياوة«، ذلك احلي املجاور حلينا، كي اأُح�رش ما ي�ستحقه م�سغ 

اأمي،  راأي  يف  اأبداً،  منا�سبة  اأح�رشها  التي  الوجبة  تكن  ومل  االأغنام، 

بالرغم من اأنني اعتقدت دومًا باأنني اتبعت تعليماتها وباحلذافري، اذ 

غالبًا ما اأذهب ق�سداً اإىل ُمزارع اتفقت معه هي �سلفًا. اأبحث عن ذلك 

املزارع اأينما كان، يف بيته اأو يف املزرعة اأو يف امل�سجد. وعندما اأجده 

اأتبعه اإىل حيث يزرع ماأكوالت االأغنام تلك من »قت« و»م�سيبلو« 

اأحملها طازجة كمن يحمل خبزاً حاراً من   وغريها. 
(((

و»ح�سي�ض«

التنور واأعود بها م�رشعًا اإىل البيت، وبعد اأن اأفرزها اإىل ما حتتاج اإىل 

اأمي وتنهرين،  اأكله غداً، تالقيني  ت�ستهي  اليوم وما  االأغنام  تاأكله  اأن 

لهذا ال�سبب اأو ذاك، فاأنا يف نظرها ال اأعرف كيف اأعدُّ اأطباق مائدة 

امل�سغ هذه.

))) نباتات ت�ستخدم كعلف للحيوان، وتنطق قت: »جت«، واملفردة ف�سيحة.
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اأ�سا�سيًا من  ي�سكل حموراً  نف�سه  اأو هو  اإىل حي »احلياوة«  الطريق 

حماور تلك الطفولة.

كنت اأثناء بحثي عن املزارعني اأتوه، اأتوه اأو كاأنني اأتوه يف ذلك 

اأو  البيت  اأو تلك ال�سبية، واأدخل هذا  احلي، فاألعب مع هذا ال�سبي 

اأحدهم  يطردين  اأن  اإىل  فاألهو  اأزقته  اأحد  يف  ما  اأمر  وي�سغلني  ذاك، 

�سغلتني،  التي  االأمور  اأهم  لكن  عني.  ُيبحث  اأو  ال�سم�ض  تغرب  اأو 

احلي،  ذلك  ذكرياتي يف  من  اليوم،  ذهني  يحوم يف  بع�سها  ومازال 

هي اأواًل: يد اأولئك املزارعني اخلبرية واملجتهدة واملنتجة واملغمو�سة 

بنزاهة الطني واملاء..

االأ�سماء  بتلك  كذلك  ان�سغل  احلية،  االأيدي  بهذه  ان�سغايل  ومن 

العديدة لل�سجريات املزروعة خ�سي�سًا كطعام للما�سية. فالقادر على 

لطاملا  حقيقة  وتلك  الت�سمية،  يف  احلق  ميلك  الذي  وحده  االإنتاج 

املَُعد  الطعام  اأ�سماء  اأو مع احلياة. وغري  اللغة  نتنا�ساها يف عالقتنا مع 

ملائدة اأغنام اأمي، فاإن �سماء راأ�سي يف تلك الطفولة امتالأت بالعديد من 

اأ�سماء واأنواع النباتات واحل�رشات، وحتوالت الرمل والطني واحلجر 

واملاء. يف البيت اأو يف احلي. يف الب�ستان اأو البحر، اأو على �سفحات 

اجلبل.

ولقد اختفت كثرياً من مفردات معجم طفولتي، من ذاكرتي ومن 

حياتي. وعلى االأرجح اختفت من ذاكرة اجلميع يف هذه املنطقة.

2- 3la Bab Mawja.indd   87 3/6/09   6:26:47 PM



88

الب�رش  الطبيعة. فنحن  انقطاع كبري مع  اإن اختفاء كهذا يدل على 

وعندما  ا�سطالح،  فاملعرفة  االأ�سماء.  عرب  الكون  مع  عالقاتنا  نقيم 

ت�سمية  على  القدرة  بالطبع  نفقد  امل�ستهلكني،  ونكون  كليًا  ن�ستلب 

الكون، وبالتايل وعيه.

ومل اأفكر من قبل بدالالت اأ�سماء كـ: »املديفي« اأو »حياوة« لكن 

من  بال�رشورة  هي  الت�سميتني حكايات  هاتني  كانت خلف  بالتاأكيد 

ما  ا�سمًا يطلقه موظف  باأن  اأظن  ُي�سمون. كما ال  ُبناة ومنتجني  قبل 

ب�سكل روتيني على �سارع اأو حي، �سيبقى. فال هو من يبنيه اأو ينتجه 

وال الذي يعي�سه ليبعث اأي روح فيه.

»توطني«  من  بكثري  اأقوى  ن�سطلحها  التي  اللغة  كما  احلياة  اإن 

اال�ستهالك.

الذي �سغلني يف حي »احلياوة«: بيوت طينية كثرية  االأمر االآخر 

ومهجورة. وعندما �ساألت عنها قيل يل باأن هذه البيوت هي »احلياوة« 

القدمية، وقد �رشبها مر�ض اجلدري حتى ق�سى على اأغلب �سكانها، 

وها هي البيوت وقد بقيت على حالها منذ تلك اللحظة امللعونة.

اإنها متحف للموت وعظة لالأحياء.

اأبداً.  فالذين جنوا من ذلك الوباء مل يعودوا لل�سكن يف هذا احلي 

اإنهم يحومون حول املاأ�ساة، عن بعد، خمافة اأن تل�سعهم. وحينما كان 

االأطفال يدخلونه للعب اأو لغريه، فاإنهم على العموم يقتحمونه الأنهم 

اأطفال اأو »جّهال« لي�ض اأكرث.
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يف انتظار مزارع كنت األهو مع �سبيان »احلياوة« يف تلك اخلرابة 

املاأهولة باملوت.

اأو غيالن واإمنا عن املوت..  هناك احلديث ال يدور عن عفاريت 

اأَ�رشَّة  املواقد،  رماد  على  نار  بال  جال�سة  مازالت  للطبخ  معدة  قدور 

باأحلفتها املهرتئة وقد نخرها الغبار والِقَدم..

تفا�سيل كثرية تركها املوت يف تلك البيوت ال تدل على عظمته 

فح�سب، واإمنا على فتنة احلياة كذلك.

ومل يكن حي »احلياوة« القدمي هو وحده الذي �سمعت حينها عن 

موؤذن  منها  جاء  التي  املنطقة  �سي«،  فـ»وادي  لوباء.  نتيجة  اختفائه 

لنا هو نف�سه  م�سجد حينا واإمامه خلفان مفتاح، كانت وكما روى 

ت�سمى »رفي�سه«، ولقد اجتاح »رفي�سه« وباء اجلدري، كما اجتاح 

ذروات  على  واملعي�سة  لل�سكن  الناجني  دفع  مما  القدمية،  »احلياوة« 

اجلبال املحيطة بهم.

الب�رش كانوا  باأن  لنا  قيل  الثعالب  باأع�سا�ض  �سبيهة  جحور واأغورة 

ي�سكنونها. ومرة ُيقال لنا باأنهم �سكنوها هربًا من اجلدري ومرة هربًا 

من الربتغاليني اأو االإجنليز.. كل ذلك من قبيل ال�سائعات التي حتاول 

فك األغاز تلك الفجوات املخيفة واملفتوحة يف اأج�ساد اجلبال، لكن 

قبل  من  ذكرها  على  خطفنا  التي  القبيلة  تلك  ال�سحوح،  اأن  املوؤكد 

كانت تتودد للجبل فت�سكن يف مهابطه، كما تقيم بيوتًا من �سخوره 

ت�سبه التالل واالأكواخ واحُلفر.
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ماء  كلها  خورفكان  منه  ت�رشب  الذي  الوادي  هو  �سي«  »وادي 

عذبًا ولذلك ُبني بعد ذلك �سد يحتجز مياه املطر، وحتت مياه ذلك 

ال�سد تقبع »رفي�سة« االآن.

ت�سبح حتت  ليلة كي  االأ�سباح تخرج كل  فاإن  التخيل،  يريد  وملن 

مياه ال�سد بينما جدران الطني تذوب وتتحول اإىل خيوط من ع�سب 

واالأرواح ترتدد بني اأزقة املاء متحللة من كل �سيء، يف كل �سيء.

وعندما يتدفق »وادي �سي« اإىل خورفكان تكون »احلياوة« على 

املمتدة  ال�ساحل  بطاح  اإىل  اجلبال  �سل�سلة  من  يخرج  ما  واأول  ميينه، 

اأمامه، يقع على ميينه لغز ومبنى ُي�سمى: »الوثن«.

واأنه  البئر.  هذا  عن  كثرية  وتكهنات  واأقاويل  ق�س�سًا  �سمعت 

كان غرفة بي�ساء يتعبد فيها مت�سوف يدعى ال�سيخ من�سور اأو ال�سيخ 

املن�سور عبدالرحيم البهلول. وكان اأمام الغرفة �سدرة �ساهقة حتتها بئر 

ُيقال باأن من ي�سقط فيها �سيئًا )من املعول وحتى االإبرة) يظهر هناك 

يف البحر. واإىل جوار البئر كانت تتناثر قبور طويلة وعري�سة ب�سكل 

غريب. كما يحر�ض هذا املكان من اجلبل اأكرث من ح�سن.

حني زرت هذا املكان يف �سباي عدة مرات وجتولت بني اأطالله، 

والقبور.  والبئر  ال�سدرة  اإال  تبق  ومل  اأنقا�سًا  والغرفة  القالع  كانت 

اإىل  تنق�سم  كان  �سغرها  رغم  التي  للغرفة  املعامل  بع�ض  فقط  هنالك 

ق�سمني وا�سحني. اأما ال�سيخ من�سور فقد �سوهد من قبل وهو يغادر 
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بقافلة حمملة بالكتب، اأو كما يروي اإمامنا خلفان بن مفتاح.

)تلك  كتبه  وطالعت  ال�سيخ  بهذا  التقيت  لو  �سغري  يف  متنيت 

املحروقة يف الغياب). اأو على االأقل الأ�ساأله عن »كتاب الغزايل«، عن 

األغاز »كتاب الغزايل«، اأو ذلك الكتاب املن�سوب لالإمام الغزايل، وهو 

الكتاب الوحيد الذي يعرفه عموم النا�ض بعد القراآن.

اإذ لطاملا �سمعت اأن هناك من يزور �سخ�سًا حمدداً يف اأحالمه ويدله 

على اأن هذا الكتاب مدفون يف مزرعة معينة فيذهب ال�سخ�ض ليجد 

�ساحر مطلِّع وب�رشوط حمددة وُقرب وفاته  اأو يكون هناك  الكتاب، 

ينقل اطالعه يف هذا احلقل، مبا فيه حيازته ومعرفته بكتاب »الغزايل«، 

اإىل مريد خمتار.

واإن مثل هذا الكتاب من ال�سهل اأن تفتحه كي جتلب من خالل 

اأن  ال�سعوبة  ينفع، لكن من  ملا  اأو  ملا ي�رش  قراءته اجلن، وت�ستخدمهم 

تعيدهم من جديد اإىل مكانهم اخلفي، وتغلق الكتاب.

اجلبال.  يف  م�سحوق  لل�سحرة  ال�رشي  احلبل  فاإن  وباعتقادي 

هناك يقراأون »كتبهم« الغام�سة واحلروفية وهناك يبعثون باأ�سباحهم 

املختلفة والغريبة واملخيفة. ويف املغارات يقيمون اأعرا�ض اأرواحهم، 

وي�ستدرجون اأو يطريون ب�سحاياهم لياأكلوا اأج�ساد اأرواحهم.

وكنا ك�سبيان متهورين كفاية كي ننخرط يف ذلك العامل اخلطري، 

لكننا مل نعرث على �ساحر يختارنا وي�سطفينا، ومل يزرنا اأحد يف احللم 

كي يدلنا على املوقع اخلفي حتى ولو كانت املدفونة فيه ق�سة..
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اأما عن الكتب »احلقيقية« فلم اأجدها ال عند ال�سيخ من�سور، وال 

من م�سادر اأخرى. لقد وجدتها على »حقيقتها« عندما اقتادتني اأمي 

ذات �سباح اإىل مكان يقال له: »املدر�سة«.

وكان الطريق اإىل املدر�سة مير بـ»احلياوة«. فبعد اأن نعرب »الغليلة« 

املجاورة لبيتنا منر بجوار �سكن املدر�سني وثم ندخل يف �سبخة مليئة 

 ذات الرائحة املميزة عند ال�سباح. 
(((

 و»القلمان«
(((

بح�سائ�ض »الهرم«

ومن ثم وعرب واٍد �سغري جاف حتيط به الب�ساتني نقطع الطريق حتى 

ن�سل اإىل مدر�سة »اخلليل بن اأحمد«. يف �سفوف تلك املدر�سة كنا 

الكبرية مطلة  املدر�سة  نوافذ  الكتب ونغلقها بال جن، وكانت  نفتح 

اإما على مقربة جماورة اأو على ب�ساتني وبيوتات »احلياوة«. من تلك 

بني  اأو  الطرقات  يف  للت�سكع  �ساعية  اأرواحنا  تخرج  النوافذكانت 

وال  املاجنو،  �سجرات  اإحدى  اأغ�سان  على  معلقة  اأو  القبور  �سواهد 

من  الرهيب  الهادر  ال�سوت  ذلك  مع  اإال  ال�سف  »واقع«  اإىل  نعود 

املدر�ض وهو ي�رشخ قائاًل:

- يا حيوانات يا حمري يا اأغبياء يا �سفلة.. لقد قطعت امل�سافات 

اأن  تريدون  ال  والقذرون  اجلهلة  واأنتم  النور  اأعلمكم  كي 

وحلب  الغبار  ذلك  اإىل  العودة  تودون  ومازلتم  تتعلموا 

االأبقار..

))) »الهرم«: نبات كانت تتغذى منه اجلمال، وي�ستخدم كم�سهل.

))) »القلمان«: نبات كان يوؤكل مع الوجبات.
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يا حيوانات ويا حمري ويا �سفلة..

طريق  فاإن  م�ستعجلني  ال�سباح  يف  املدر�سة  اإىل  ناأتي  كنا  ما  واإذا 

العودة اإىل البيت مل يكن كذلك.

يف  ونلعب  اتفق  كيفما  ظهورنا  عن  املدر�سة  حقيبة  نرمي  كنا 

اأو  ال�سدر،  من   
(((

»نبقًا« جنمع  الطريق:  امتداد  على  اأو  »احلياوة« 

، اأو ندخل الب�ساتني 
(((

 من بني اأ�سواك »ال�سمر«
(((

نطارد »ال�رشاريح«

واجلوافة  وال�سفرجل  احللو  والليمون  املاجنو  اأثمار  »تبا�سري«  لن�رشق 

فتيات »احلياوة« وهن عائدات من مدر�ستهن يف  اأو جند  والرطب، 

املديفي اأو..

املهم اأن نتاأخر يف العودة اإىل البيت. وذلك طبعًا ال مير من دون 

عقاب قا�ٍض اإال اأننا كنا -حتديداً- ال ن�سبع من ال�رشب. واأن املزارعني 

حّيًا  الوقت  ذلك  يف  وكان  »احلياوة«،  من  املجيء  عناء  يتكبدون 

بعيداً، اإىل اأهلنا يف املديفي كي ي�سكوا منا، وكذلك اأهايل الفتيات. 

رغم ذلك، فاإن ال�سيطنة التي تتقافز من �سدورنا اأثناء الطريق تتملكنا، 

فال نكف.

))) ثمار ال�سدر.

))) »ال�رّشاح« اأو »ال�رشناي«: ح�رشة طائرة ت�سدر اأ�سواتًا.

))) �سجرة �سحراوية، واملفردة ف�سيحة.
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اأعاجيب كثرية �سهدتها يف ذلك الطريق.. منها مثاًل اأنني يف اأحد 

ال�سباحات كنت ذاهبًا وحدي اإىل املدر�سة، ولعلَّني كنت اأبكي ل�سبٍب 

ما. وما اأن جتاوزت �سكن املدر�سني حتى راأيت رجاًل يلب�ض ثيابًا غريبة 

)لعلها من الهند) ويحمل اآلة مو�سيقية مل ي�سبق اأن �ساهدتها.

ده�ست يف بادئ االأمر من مراأى ذلك الرجل ويف ذلك الوقت 

واملكان. حدثني فلم اأفهم �سيئًا، اأو الذي فهمته اأن اأُخرج الدرهمني، 

م�رشويف اليومي، من جيبي واأعطيها له.

اأخذ الدرهمني وبداأ بالعزف على تلك االآلة ال�سحرية. ال اأعرف 

اأن  ي�سبه  كان  ذلك  لكن  الغريب.  الرجل  بذلك  لقائي  ا�ستغرق  كم 

يزورك اأحد يف احللم ويدلك على كتاب الغزايل.

معزوفة ذلك ال�سباح ُحفرت عميقًا يف داخلي، ومازالت ت�سدح 

يف قف�ض روحي ال�سدري. اأنها من املعزوفات التي ميكن اأن تكون 

ذلَك  من  الفي�ض.  من  الن�سيان،  من  الالوعي،  من  اجلينة،  من  قادمة 

االحتكاك االأبدي بني الروح واجل�سد، بني الوعي واحلياة.

فقد  الغجر،  اأو   
(((

»الزطوط« اأي�سًا  الطريق  ذلك  اأعاجيب  ومن 

ال�سنة، وي�سكنون حتت »غافة« من  ياأتون يف مو�سم معني من  كانوا 

»غاف احلياوة«..

))) الزطوط: الزط، قوم من الهند ُيقال باأنه ال اأ�سل لهم وا�ستقروا يف ُعمان وقريبون منهم 

»البيا�رشة« ومفردها: »بي�رش«، اأي الذي بال راأ�ض!!
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يحمل اإليهم النا�ض كل ما يحتاج اإىل ت�سليح من اأواٍن اأو اأدوات 

يف  ي�ستيقظون  وهم  كعائالت  نراهم  وكنا  نحا�سية.  اأو  حديدية 

ال�سباح: رجالهم ون�ساوؤهم واأطفالهم ودوابهم حتت تلك »الغافة«.

مزرك�سة عجيبة  والالب�سات مالب�ض  املو�سومات  �سباياهم  بع�ض 

�سابه،  ما  اأو  يت�سولن  البيوت كي  اأبواب  يطرقن  املديفي.  ياأتني حتى 

وكن اأي�سًا يبعن »الدوك«: اأح�ساء املحار املجففة بالرماد.

بعد �سنوات اختفى اأولئك »الزطوط«، ولكنني راأيتهم مرة ويف 

حقًا  كانوا  كليًا.  خمتلف  ب�سكل  ولكن  خورفكان  من  اأخرى  ناحية 

�سيارة،  معهم  كانت  احلمري  من  وبداًل  لكن  �سجرة،  ظل  يفرت�سون 

للغرابة،  ويا  ي�ساهدون،  وهم،  م�سدوهني  خلفها  يجل�سون  وكانوا 

تليفزيونًا.

-6-

ترى  املدر�سة  نافذة  من  تطل  اأو  البيت،  باب  من  تخرج  عندما 

حولك اجلبال كاالأ�سنام ال�سخرية ال�سخمة واقفة حتى عنان ال�سماء. 

ويف احلقيقة، فاإنك حني تكون يف خورفكان �سرتى اجلبال من اأي 

قوقعة حجرية كبرية،  اإن خورفكان  القول  منها. وميكن  تنظر  نقطة 

كما ميكن القول اإنها جمرد �سندوق جبلي.

له  ونهاره،  ليله  له  عامل  بذاته،  م�ستقل  بذاته،  خا�ض  عامل  اجلبل 

العامل  هذا  مثل  ولكن  وماوؤه.  ناره  له  وكواكبه،  واأ�سجاره  حيواناته 
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يفنت ويتاألق وينعزل ويرثثر وي�سع ويتحرك حني يلتقي يف البحر. حني 

يدخل يف البحر. حني ي�سيع هناك.

التي هي عبارة عن �سخرة  اأن ن�ساأل الطيور عن اجلزيرة  ال نريد 

وحيدة، كما ال نريد �سوؤال ال�سفن اخل�سبية املفقودة عن تلك االأفخاخ 

احلجرية التي تكمن حتت املاء.

ولقد اأثار عني طفولتي دومًا ذلك ال�ساحل ال�سغري االأبي�ض جداً، 

وهي م�سافة تف�سحها اجلبال للرمل، هناك يف البحر )يقع هذا ال�ساحل 

االآن مقابل الفندق الكبري والوحيد يف خورفكان). اإنه �ساحل منوذجي 

ملمار�سة اأحالم يقظة الهروب.

اأو  اأن تكون هناك على ذلك ال�ساحل حي بن يقظان.  باإمكانك 

و�سل  حتى  �سبح  ولقد  �سفينته  غرقت  بحاراً  تكـون  اأن  باإمكانـك 

اإىل هنـا )علـى احللـم اأن ين�سى باأن ذلك ال�ساحل ال يبعد اإال ذراعني 

مرور  بانتظار  النار  يوقد  االآن  وهو  خورفكان)  �ساحل  عن  مائيني 

�سفينة اأخرى تنت�سله، كما باإمكانك اأن تكون البطل النموذجي ملثل 

هذه االأحالم فاأنت من قطع �سلته بالعامل، هجره اإىل االأبد. وبنى هناك 

كوخًا من ق�سب اجلبل، وعا�ض ي�سيد من تلك االأ�سماك وياأكل. اأما 

املاء، من اأين ناأتي له باملاء؟ يغلي ماء البحر وي�رشب..، فلقد تعود على 

ماء كهذا.
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بـ»�رشاط  ي�سمى  ما  تفتنني،  التي  البحر  جبال  من  فاإن  كذلك، 

تعنيه  الذي  ما  »�رشاط«!  اال�سم.  عند  فلنتوقف  بالبدء   ،
(((

اخلور«

َط«، اأي ابتلع.  »�رشاط« هنا؟. قد تعني »م�رشط« اأو بلعوم، ِمْن »�رشَ

ماذا تبتلع تلك اجلزيرة بالتحديد؟

تتعلق  �ساطئني، �سفتني: واحدة  �ساحلني،  ال�سوؤال جانبني،  لهذا 

بالرب، واالأخرى بالبحر.

االآبار  على  تعي�ض  جبلي  وكقف�ض  فخورفكان،  بالرب،  �سنبداأ 

يف  املائي  املخزون  ذلك  على  بالتاأكيد  اعتمادها  مع  »االرتوازية«، 

»وادي �سي«، لهذا فاإن اآبارها هي حماور حياتها وحياة العي�ض فيها، 

من  يبداأ  االأمر  فاإن  ا�سطرة  وكاأي  اأ�سطورتها.  حماور  اأي�سًا  هي  كما 

االأ�سماء، فهنالك »طوي« اأي بئر ُيقال باأن من حفرها عم اأمي علي 

بن عبود تدعي بـ»طوي القندة«، واال�سم ت�سغري »للقند«: مكعبات 

تدعى  اأخرى  بئرا  اأو  »طويًا«  كذلك  عبود  ابن  حفر  كما  ال�سكر، 

را�سد  بن  �سليمان  حفرها  فقد  املمزر«  »طوي  اأما  الفوؤاد«.  »طوي 

 
(((

َمْن حفر طوي »امل�سخولة« باأن  اأي�سًا  النقبي، هكذا يقال، وُيقال 

رجل يدعي بـ»امل�ستغل«.

))) »�رشاط اخلور« ا�سم جبل يف مدخل خورفكان من جهة البحر، ورمبا جاءت الت�سمية من 

»امل�رشاط« اأو البلعوم.

))) من »�سخل«: �سّفى.
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حول تلك االآبار اأو »الطويان« متركزت روح البلدة والتي هي اأبداً 

بحاجة اإىل االرتواء من ماء الوجود. نفهم هذا، ولكن الذي يحفر يف 

اأن ت�سعى مياه االآبار )الواقعية جداً حتى  اأخرى،  اآباراً  »االأ�سطورة« 

االآن) حتت االأر�ض، مت�سى  حتت االأر�ض وحتت النخل الفارع وحتت 

ال�سخور وحتت الوديان وحتت االأمواج وحتت البحر حتى تظهر يف 

بئر اأخرى يف جزيرة »�رشاط اخلور«. ُهنا االأ�سطورة تتحول، فبداًل 

من كونها اأ�سطورة حفر بئر، وجود بئر، يف عط�ض ال�سحراء العميم، 

اإنها هنا مت�سي وتعرب. االأ�سطورة هنا عبور تنقلب لتكون خميال حبل 

�رشي بني البحر والياب�سة.

التف�سري املفرت�ض  فلنبداأ من  البحر،  اأمر  اأما عن  الرب،  اأمر  هذا عن 

لت�سمية: خورفكان. برتجمة حرفية لهذا التف�سري: خورفكان، خور 

ذا فكني، فاإذا ما كان لهذا اخلور ذراعان �سخريان يتقدمان يف البحر 

، فاإن الذراع االأول ق�سري جداً يبداأ من 
(((

وي�سبهان ذراع »القبقوب«

جبال ال�رشق وحتى جزيرة »�رشاط اخلور«، اأما الذراع الثاين املفتوح 

ال�ستقبال اأكرب كمية من مياه املحيط الهندي فيمتد من تلك اجلزيرة 

.
(((

وحتى راأ�ض اجلبل ذاك الذي يف�سل اخلور عن »الولية«

يف  وخمت�سني  وبحارة  نواخذة  من  حت�سى  ال  �سهادات  وح�سب 

املالحة، فاإن �سفن اجلزيرة العربية واخلليج حني ت�سل اإىل خورفكان، 

))) �رشطان البحر.

))) قرية جماورة خلورفكان، اأمرت البلدية موؤخراً بتغيري ا�سمها اإىل »اللوؤلوؤية«.
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اأو  ثالثة  اأحد  االأوقات  من  كان يف وقت  )الذي  امليناء  جتد يف هذه 

اأن  باالإمكان  الذي  املكان  املنطقة)  مهمة يف  موانئ »طبيعية«  اأربعة 

ي�سرتيح فيه »حمارب« البحر. من هنا ال اأفهم كيف باإمكان مثل هوؤالء 

فـ»الفك«  الفكني«.  ذو  »اخلور  املكان:  هذا  مثل  على  ُيطلقوا  اأن 

مفردة م�سحونة بدالالت االلتهام والع�ض واله�سم. من هنا فاأنا اأميل 

اأ�سماء االأماكن القدمية جداً يف مرياث  ان« من  اإىل االعتقاد بان »فكَّ

تلك  باأن  اأعتقد  كما  واملتنوع،  التاريخي  اللغوي  واخلليج  اجلزيرة 

»خورفتحتني«،  هنا:  من  انطالقًا  خورفكان  ن�سمي  )هل  الفتحتني 

اأو ولالحتفاظ باخلطاأ اللغوي: »خورفتحتان«) كانت الي�رشى منهم 

لل�سفن التي مل مير عليها �ساعات عن اخلروج من م�سيق هرمز وهاهي 

املقابل  ال�سغري  ال�ساحل  ذلك  قا�سدة  هادئ  خور  اإىل  تدخل  االآن 

جلزيرة »ال�رشاط« كي ُتلقي بالتايل على ذلك الرمل متاعبها، وينزل 

ى  ُي�سمَّ ال�ساحل  ال�ساحل.  ذلك  اإىل  ينزلون  االأر�ض.  على  بحارتها 

»املخيبي« )اأزيل الحقًا، وبالتايل �سيموت اال�سم)، واأ�ستطيع هنا اأن 

اأقول اأن ال�سفن ترتاح يف اال�سم لرمبا اأكرث مما ترتاح على رمل ال�ساحل 

املطمئن. فال »خميبي« من »املخباأ«، وال حتتاج �سفينة وبعد ان ذاقت 

مزاج الرياح على البحر اإال اإىل �سماع مثل هذا اال�سم.

اأكرث من هذه ال�سفن حاجة اإىل �سماع مثل هذا اال�سم والوقوف 

على رمل ذلك ال�ساحل، ال�سفن االأكرث اإنهاكًا والتي قطعت ال�سهور 

وهي يف غياهب البحر قادمة من اأماكن ق�سية من �سبه اجلزيرة الهندية 
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اأو اأعايل اأفريقيا. وال اأظن اأن �سفنًا متعبة كهذه �ستدور من حول جبل 

جزيرة »ال�رشاط«، ومن ثم �ستدخل يف الفتحة الكبرية. ال اأظن طبعًا 

اأن لديها وقتًا لهذا، اإذ جمرد ما اأن ت�سمع ا�سم »املخيبي« وترى ذلك 

اإىل  الّرمل حتى تغرق، ولكنها هذه املّرة �ستغرق يف بهجة الو�سول 

بر.

2- 3la Bab Mawja.indd   100 3/6/09   6:26:47 PM



باب البحر

2- 3la Bab Mawja.indd   101 3/6/09   6:26:47 PM



103

-1-

يطلُّ الباب الثالث على احلبيب البحر. حبيب اأبي ومع�سوقه. ومن 

كرثة ذهابنا اإىل ال�ساطئ، اأو اإىل البحر واإيابنا منه، يكاد ذلك الباب اأن 

يكون مفتوحًا على الدوام.

الذين  القلة يف »املديفي«  اجلنة، من  اهلل من بحر  قّربه  اأبي،  كان 

نزوره  قارب  لدينا  ال�ساطئ. ولذلك كان  عن  بعيداً  ال�سيد  ميار�سون 

�ساحاًل  يكن  مل  واملفتوح  الطويل  املديفي  �ساحل  اأن  واأظن  دومًا. 

اآمنًا، لهذا كان ذلك القارب - كما اأفرت�ض - �سغرياً ي�سهل ادخاله 

اأبي بعد ذلك قاربًا  واخراجه كل مرة من البحر. ولرمبا لهذا امتلك 

اأكرب ُير�سيه هناك يف »ال�رشق«، عند امليناء.

ل�سوء احلظ �ساحب ذلك دخول ال�سيارات بكرثة اإىل املنطقة. حقًا 

هذا  لكن  و�سهولة،  ب�رشعة  قاربه  اإىل  الو�سول  على  اأبي  ذلك  �ساعد 

البّحار الذي �سارك يف الغو�ض ورحالت االأ�سفار ال�سعبة واملهلكة، 

مل ين�سب له القدر فخه ال�سخيف اإال يف هذه االآلة اللعينة التي مزقته 

اإربًا، اأو هكذا حدث. 

البحر: اأبي، باملعنى احلريف للكلمة.

فاأبي والبحر مفردتان مرتابطتان منذ �سغري، وتعرفت اإىل البحر 

وخ�سيته واأحببته من خالل اأبي، بل من خالله يبدو م�سريي مندغمًا 

كليًا بامل�سهد البحري. حتى اأنني اأرى خطي واأنا اأكتب االآن على هذه 

الورقة مناًل مي�سي على موجة تعي�ض يف البحر.
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اإبراهيم  اأحمد  حممد  الفنان  و�سديقي  كنت  تلت  �سنوات  خالل 

ندمن اجللو�ض يف مقهى مطل على البحر يف خورفكان كي نحت�سي 

ال�سجر.

ولطاملا ت�ساءلنا عن ذلك اجلدار الالمرئي الذي نلم�سه مل�ض الروح 

االنغالق  اأمام  وتعٍر  وخال�سية  وانفتاح  دعة  من  يعنيه  مبا  البحر  بني 

اأنا�ض  تفكري  عليها  ينطوي  التي  ال�سيقة  والنظرة  واحلر�ض  والتحجر 

منطقتنا، واأنه اإذا مل يكن مب�ستطاع كل هذا املاء تغيريهم فمن ي�ستطيع 

يا ترى؟

وبالرغم من ذلك فاإن البحر غريَّ الكثري يف هذه املنطقة، فاأغلب 

جاءت  كما  البحر،  خالل  من  جاء  ال�سكان  ويلب�ض  ياأكل  كان  ما 

الكتب.

جاء اأبي عن طريق البحر.

 ثم جاء ومعه كتب.

اإذ من �سمن اثنني اأو ثالثة على االأكرث يف حي املديفي، كان اأبي 

يقراأ جيداً، ويخطُّ قلياًل. قلياًل جداً.

ياأتي بالروزنامة اجليب، ويعلقها  اأنه، ويف البيت القدمي، كان  ثم 

وفاة  و�سنة  و�سهر  يوم  التواريخ:  بع�ض  عليها  نًا  مدوِّ اجلدار  على 

عبدالنا�رش اأو اأم كلثوم.. اأو اأ�سياء من هذا القبيل.

لكنه جاء من اأ�سفاره البحرية بكتب من نوع: �سرية عنرتة، فتوح 
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الرحمة يف الطب  الغافلني،  تنبيه  ال�ساحلني،  للواقدي، ريا�ض  ال�سام 

واحلكمة.. وغريها الكثري. وكان يقراأ كثرياً ويتهجد. وكان كثرياً ما 

يرفع �سوته من�سداً االأدعية وحده. هذا عدا عن تالوته القراآن.

اإيّل  ُيخيل  لهذا  قٌط.  ذلك  عنه  يعرف  يكن  مل  البيت  خارج  اأحٌد 

باأن تعبده هذا وتهجده كان تديّنًا بحريًا. لكن اإذا ما �ساألني اأحد ماذا 

اأق�سد بالتدين البحري؟ فاإنني �ساأقول بب�ساطة: ال اأعرف.

اإىل ذلك كان اأبي من هواة حفالت »املالد«. وحل�سن حظه �سكن 

معنا يف املديفي عدد ممن ُي�سّمون بعرب فار�ض، اأولئك الذين نزحوا 

اأو بع�ض  الدينية  املنا�سبات  للخليج. وكانوا يف  ال�ساطئ اجلنوبي  من 

الذي  وهو  اإنه  احلفالت.  هذه  مثل  يقيمون  االجتماعية  املنا�سبات 

جتتذبه امل�ساركة يف »املوالد« )يلمع �سيء ما يف داخله، وكما يتالمع 

يف  ذلك  يظهر  املد،  بحر  يف  املتدحرجة  االأمواج  على  القمر  �سوء 

املتولهني  ا�ستدرج  مرات  ويف  تقام،  عندما  اإليها  يهرع  كان  عيونه) 

بـ»املالد« اإىل البيت واأقاموا حفلة اأو حفلتني حتت »ال�رشي�سة«.

 ال�ساعر 
(((

لهذا بالطبع كان اأبي يحتفظ بديوان عبد الرحيم الربعي

الرئي�ض الأنا�سيد هذه احلفالت )ُيزاحمه اأحيانًا املتنبي وابن الفار�ض). 

حمبوبًا  ومفتيًا  مدر�سًا  وكان  برع،  تدعى  مينية  قرية  من  و�ساعر  فقيه  الربعي:  عبدالرحيم   (((

وا�ستهر مبدائحه النبوية. والربعي املتوفى عام 08)هجرية )يف القرن اخلام�ض ع�رش امليالدي) 

يعتمد فن »املالد« )راجع عن »املالد« �ض55 من هذا الكتاب) يف اخلليج، ويعك�ض بذلك 

جانبًا من ال�سلة الوثيقة بني االأداءات الفنية والثقافية يف اليمن واخلليج، خا�سة يف القرون 

امليالدية اخلم�ض االأخرية.
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يتمايلون  اأبي وغريه  وراأيت  و�سمعت  الربعي  ديوان  ببطء يف  قراأت 

على وقع هذه االأنا�سيد، مطلقني بني الفقرات �رشخات ال ت�سدر اإال 

عن روح م�سقوقة.

وكان من الغريب - على االأقل بالن�سبة اإيل يف تلك املرحلة - اأن 

جتمع تلك االأنا�سيد بني تقدي�ض االإله ومدح النبي، وبني تلك االآهة 

املاأ�ساوية املحاذية للموت، وبني التعلق بالفّتان:

»باأبي ال�شمو�س اجلانحات غواربا

جالببا احل��ري��ر  م��ن  الالب�شات 

امل��ن��ه��ب��ات ق��ل��وب��ن��ا وع��ق��ول��ن��ا

الناهبا ال��ن��اه��ب��ات  وج��ن��ات��ه��ن 

املحييا ال��ق��ات��الت  ال��ن��اع��م��ات 

املُبديات من الدالل غرائبا» ت، 

�سخ�ض وحيد ومنف�سل مثلي اأح�ض - رغم �سغره - بامل�رشحِة، 

والأن  طق�ض).  عن  ل  املتحوِّ )اأو  الطق�ض  هذا  يف  امل�رشحة،  بجوهر 

البيت،  املحفوظ يف  الربعي  اأقراأ ديوان  واأنا  امل�رشحة معدية حاولت 

اأن اأتلوه..

اأن اأتلوه واأتدرب على »م�رشحته« بيني وبني نف�سي. و�رشعان ما 

كانت  ما  كثرياً  اإذ  بها.  باأ�ض  ال  ظاهرة  نتائج  لتدريٍب  باأن  اكت�سفت 

ال�سحى«  »قهوة  عند  »املنامة«.  �سطح  على  اأمي  عند  الن�سوة  جتتمع 

كما عند »قهوة الع�رش«.
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دور »قهوة ال�سحى« م�سح �سامل الأحوال احلي و�ساكنيه. اغتياب 

يومي ومنظم وموؤثثَّ ل�سلَّم القيم ال�سائد، اأما »قهوة الع�رش« فيلحقها 

غروب، وحني تغيب ال�سم�ض يف اخلارج ت�رشق �سم�ض اأخرى، هي 

�سم�ض الليل، �سم�ض دواخل االإن�سان.

هو  االأر�ض  عن  لل�سم�ض  واليومي  واملرعب  املخيف  الغروب 

حمراث اأزيل، على ما يبدو، لقلوب الب�رش. اإذ حني ينغرز بالرتبة اجللدية 

فتنطلق  االأنفا�ض،  جذور  ُيقلب  االآخر  عن  �سخ�ض  كل  تف�سل  التي 

ال�سحكات  حرائق  وتندلع  واحلكايات،  واالأنا�سيد  اخل�سو�سيات 

املتوا�سلة كما اجلفون التي من املمكن اأن ته�سم ال�سخور من حركة 

ليظهر من بني �سقوقها املاء املكبوت.

وبعد تدربي على م�رشحة كتلك، ظهرت يف اإحدى املّرات على 

عند  املُجتمعات  الن�سوة  من  جمهور  وبني  »املنامة«  م�رشح  خ�سبة 

اأمي.

الن�سوة يبكني مبرارة. فاجاأين ذلك، لكن بعد ذلك كنت اأتلذذ بذلك 

البكاء املنهمر اأثناء ان�سادي وكاأنه نوع من الت�سجيع واالإعجاب، حتى 

الدمع مدراراً،  فيها  ت�ساقط  التي  االأما�سي  اأم�سية من تلك  اأذكر  اأنني 

واأنا اأن�سد:

»لي�س الغريب غريب ال�شام واليمن

والكفن اللحد  غريب  الغريب  اإن 
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غربته ط���ال  غ��ري��ب  ت��ن��ه��رن  ال 

واملحن» ب��ال��ذل  ينهره  ف��ال��ده��ر 

على »املنامة« كان اأزيز الر�سا�ض يخرتق �سوتي العايل. الر�سا�ض 

كان حقيقيًا. فتلك االأيام كانت اإما االأيام االأوىل التي تلت اإعالن دولة 

االإمارات، اأو قبلها باأ�سابيع مما اأحدث خالفًا قبليًا، اأو فلنقل »عائليًا«، 

بني خورفكان وما جاورها من قرى.

اأو  هنا  من  الطلقات  بع�ض  اأ�سوات  الليل  يف  ت�سمُع  وكانت 

ال�سماء اجلال�ض حتتها على  اإحداها مرقت بو�سوح يف  اإن  هناك، بل 

هذه  ان  من  وبالرغم  »املنامة«.  حتتها  كانت جتل�ض  التي  »ال�رشي�سة« 

احلرب، حرب �سغرية وم�سحكة ومن النوع الذي يحدث دائمًا يف 

كنت  اأنني  فكرة  مغرية  التزال  ذلك  من  بالرغم  الوديان.  هذه  مثل 

اأن�سد ق�سائد عبدالرحيم الربعي ب�سوت عاٍل، »حتت الق�سف«، بينما 

الن�سوة يبكني.

-3-

من  الكثري  متلوؤها  كانت  الوا�سع  البيت  ذلك  يف  واأمي  حياتي 

املخاوف يف ظل غياب اأبي امل�ستمر يف البحر )هذا الغياب الذي قد 

يكون اأحد جتليات كوين، كما اأّدعي، ابن م�سادفة بحرية).

كل  كانت  البّحار.  غياب  وطاأة  اإدراك  اليوم  اأحد  باإمكان  لي�ض 

نقطة يف اأفق البحر تكرب يف عيوين �سفينة قد تكون عائدة باأبي الذي 
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املجهول  ال�سفن من  بزوغ  بعد. م�سهد مراقبة  مل يحن موعد عودته 

هي من اجلذر الت�سويري نف�سه الذي للطائر املرتائي للبّحار من �سفينته 

فيدرك باأنه قد اقرتب من الرب. كما اأن هذا امل�سهد كان بالن�سبة يل من 

اأكرث ال�سور جذرية من بني تلك التي ع�ستها مع البحر. ا�ستاذ امل�رشح 

احلي.

وقبل اأن اأمتعن يف بع�ض �سور هذا االأ�ستاذ. اأود العودة اإىل جانب 

على  اإبراهيم  اأحمد  حممد  و�ساحبي  اأنا  جل�ستنا  جتليات  من  اأكرث  اأو 

ذلك املقهى املحاذي ل�ساطئ طفولتي.

واأع�ساب، حتوم على  ُدخان  من  اأجنحتها  والتي  الزرقاء  الفرا�سة 

روؤو�سنا، تاأكل وت�رشب من رحيق الثمار املوهومة يف اأرواحنا، تغرق 

وتطلع كالنوار�ض املثقوبة بالدم من اأمواج اأج�سادنا.

البحر،  يف  نظارتـه  فقـد  باأنـه  اإبراهيـم  حممـد  اّدعـى  يـوم  وذات 

واأنـه بعـد ذلك كـان ي�ساهـد مـا تـراه النظـارة الغارقـة، وبنـوع مـن 

على  اجلال�سة  روحه  بني  اخلارج«،  بعد  »ما  اأو  والتخاطـر  الرتا�سـل 

مقعد يف مقهى وتلك النظارة املتنقلة ح�سب املد واجلزر حتت �سطح 

البحر.

فمثاًل اإذا ما تعرثت تلك النظارة ال�سابحة بع�سبة بحرية، فاإنه كان 

البحر  غرام  ذّوبها  التي  الع�سبة  ووريقات  غ�سينات  روؤية  باإمكان 

تتمايل من عيون حممد.

ر وجه حممد يومًا )ُخّيل يل وقتها باأن النظارة قد فعلت فعلتها  واحمَّ
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حقًا)، وجهه امل�ستدير حول عينيه ال�ساخ�ستني دومًا، وحني نظرنا اإىل 

البحر وجدناه يف حالة حي�ض.

حينها  يل  بدا  )ولرمبا  اأنثى  البحر  اأن  فكرة  وقتها  عندي  تعززت 

اأمواج  متتلئ  ال�سنة  من  معينة  اأ�سابيع  ففي  �ُسحاق)،  القمر  حماق  باأن 

ذلك ال�ساحل بلون ال ميكن ت�سبيهه اإال بـ »الدم الفا�سد«، اأو ما ي�سمى 

كذلك.

يت�سح ذلك يف النهار، اأما يف الليل فاإن ال�ساطئ يحت�سد برياعات 

فو�سفورية جتعلها حركة االأمواج متداخلة ومرتاق�سة كاأمنا يف االأمر، 

اأو اأن االأمر كله، حفلة �سوئية اأو عربدة كونية.

جنوم تنزلق من اكتاف االأمواج، و�سماء عظيمة، مظلمة ومت�سعة، 

�رشعان ما تنك�رش على الرخام الوهمي للرمل، وعندما ي�سحب البحر 

مياه االأنفا�ض اإىل �سدره كي ي�سهق موجة، ال تكاد اأ�سابعك مل�ض تلك 

فح�سب،  اجلمرات  تنطفئ  ال  تنطفئ.  حتى  الفو�سفورية  اجلمرات 

واإمنا اأ�سابعك اأي�سًا.

-4-

يتوهمون  اأو  ي�ستقرون،  البحار.  غياهب  يف  الب�رش  ي�ستقر  ال 

اال�ستقرار، على اأر�ض ما.

من هنا باإمكاين القول اإنه ال توجد ثقافة خا�سة بالبحر. حتى اأن 

البحر يبدو من هذه الناحية ثقافة ثانية، اأخرى، مراآة، متخيلة وحملومة، 
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... وتلك عظمتها.
(((

و»مودنَّة«

يف اأحد االأيام ت�سفحت اإحدى اخلرائط املر�سومة ملغا�سات اللوؤلوؤ 

املغا�سات  تلك  اأ�سماء  بني  التقارب  ذلك  من  فده�ست  اخلليج  يف 

واأ�سماء برية كاأ�سماء اآبار اأو نخل اأو ظواهر �سحراوية.

اإن البحارة يحملون معهم ثقافاتهم كي يزرعوها يف اأمداء البحر، 

وينقل البحر تلك الثقافات بني �سفاف و�سواحل وجزر، ال اأول لها 

وال اآخر. مع كثري من امللح، وموجة من اأمواج ال ح�رش لها، ونور�ض 

البحر  ُيلقي  الظلمات. وقد  يرجتف وحيداً على �ساٍر �سائع يف ثلج 

على هذا ال�ساحل اأو ذاك: تفاحة اجلنون.

ق ما �سمعته ذات يوم باأن اأحد ال�سيادين يف قرية من قرى  واأ�سدِّ

اأو  ي�سويها  اأن  من  وبداًل  لكن  �سمكة،  ا�سطاد  قد  ال�رشقي  ال�ساحل 

اكة« حني يعودون اإىل الرب، حفر لها قرباً ب�ساهدين،  يبيعها ككل »ال�سمَّ

ودفنها و�سلى عليها.

تلقى حكاية  بالذات  اك«  »ال�سمَّ هذا  قرية  باأن يف  الحقًا عرفت 

 اأرواحًا جائعة للحكاية.
(((

»�سنق بن عنق«

اخلرافات جتد توابل خا�سة يف ب�ساتني البحر، هذا اإذا مل يكن البحر 

ن«: منقع يف املاء، واملفردة ف�سيحة. ))) من »مودَّ

ال�سفن على  القدامي يحمل  الفل�سطينيني  اأو من  العماليق،  انه من  ُيقال  ))) »�سنق بن عنق«: 

اأ�سابع يده وي�سوي احليتان على موقد ال�سم�ض. واحلكايات تروى عنه يف عموم ال�سام 

�ساحل  على  الواقعة  البلدات  يف  خا�سة  واالإمارات،  عمان  فيها  مبا  العربية،  واجلزيرة 

البحر.
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بحد ذاته خرافة، اأو ا�ستعارة كربى.

وبظني فاإن االإن�سان يتعرف اإىل االأمواج يف الداخل منه حتى قبل 

اأن ي�سادف اأية موجة.

على  تكون  اأن  قبل  االإن�ساين  النزوع  اأ�سكال  من  �سكل  االأمواج 

فم البحر، لهذا رمبا حني يقف اأي واحد منا على �ساطئ البحر يظن 

باأن موجة من تلك االأمواج، اأو االأمواج جميعًا، موجته هو بالذات، 

هو  اإال  اأحداً  تخاطب  ال  ال�سقاء  اأو  ال�سفاء  حلظات  ذروة  يف  واأنها 

�سخ�سيًا.

موجته،  على  فعاًل  تعرف  متى  تذكر  اأحدنا  باإمكان  لي�ض  لهذا 

اأمواجه االأوىل، اإذ يبدو االأمر �سبيهًا ب�سوؤاله عن متى تعرف على اأول 

موجة اأو حركة من حركات روحه.

وبقدر ما يكون لتلك احلركة طعم النزوع، فاإن الده�سة باالأ�سا�ض 

من تكوينها.

-5-

يف املوجة اندها�ض.

وكان م�سنع الده�سة على مقربة من باب بيتنا، اإذ كان ما بني ذلك 

البيت وال�ساطئ اأر�سًا ح�سوية تليها كثبان رملية كّد�سها املد، ثم بعد 

والرقيق  والرهيب  الغام�ض  الكائن  ذلك  ثم  ذلك رمل رطب، ومن 

امل�سمى يف اللغة العربية: بحراً.
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وذلك الطريق من باب بيتنا اإىل البحر م�سار روحي، بالن�سبة يل، 

د جغرافيًا وتاريخيًا املوقع الوجودي لتلك  وهو نقطة من مثلث يحدِّ

املنطقة.

ع�رشات  مبعدة  على  احلجر«  »جبال  تكون  �سحار  فعند 

الكيلومرتات عن �ساطئ البحر، وتقرتب منه اأكرث عند كلبا والفجرية، 

يف  بل�سانه  اأدىل  قد  اجلبل  يكون  خورفكان  اإىل  ت�سل  اأن  وقبل  لكن 

البحر، وكاأنه وهو القادم من اطالع م�سهب على ال�سحراء يريد اأن 

يقول �سيئًا، ولي�ض قوله ذاك اإال مزقًا.

اإنه يتقدم كقطيع من احليوانات ال�سخرية اجلرداء ال�سخمة ليغ�سل 

تنفلت  االأبدي  اال�ستحمام  ذلك  ميار�ض  وبينما  البحر،  يف  اأطرافه 

عنه  بعيداً  املفردة)  هذه  )الحظ  »بحرية«  ت�سبح  �سغرية  جبال  منه 

كـ»�رشاط اخلور«، اأو يتج�ساأ اأحيانًا فتظهر �سخور خفيفة، بالقرب 

منه، يف البحر.

اإىل  ت�سل  اأن  اإىل  حمت�سمة،  احلجر«  »جبـال  كـاأن  ذلك  كـل 

»الدردور«، كما ي�سميه اجلغرافيون العرب القدامى. عندها تك�سف 

جالل،  وبكل  �سخورها،  يف  النائمة  �سخورها  عن  اجلبال  تلك 

وت�سبح يف البحر. متامًا كاجلميلة التي اأثقلتها املالب�ض الريفية الكثرية 

الهموم  تلك  كل  من  تخل�سـت  البحـر  راأت  وعندمـا  واخل�سـنة، 

وعندما  اخلايل،  الربع  قطعت  التي  العط�سى  كاجلميلة  اأو  وتعّرت. 

اآن كي  فاإنه  قد فات،  اإن مل يكن  االأوان،  فاإن  ال�سواحل  اإىل  و�سلت 
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ت�رشب.

اخلليج  البحارة يف  لكن كل  م�سيق هرمز،  اأو  »الدردور«  اأزر  مل 

ال�سوداء. ويف ذلك  البحر  ثقوب  »الدردور« من  اإذ  يعرفونه جيداً، 

 مع بناتها اأو 
(((

الثقب البحري كانت ت�سبح اجلنية واجلزيرة »�سالمة«

اأخواتها، وتغت�سب ال�سفن.

وعلى االأرجح فاإن هذا امل�سيق مل يكن مفردة يف معجم االأ�ساطري 

هو  واإمنا  فح�سب،  املا�سي  يف  »دردوراً«  اأو  اخلليج،  يف  البحرية 

»دردور« للم�ستقبل كذلك.

-6-

من اأكرث الظواهر اإدها�سًا على ال�ساحل ال�رشقي من هذا املثلث هي 

فال�سم�ض  اجلبال،  البحر وغروبها خلف  ال�سم�ض من  ظاهرة �رشوق 

تظهر يف ال�سباح الباكر كنقطة عند خط االأفق، تكرب حتى الظهرية يف 

مراآة البحر املتموجة، وتبكر يف الغروب خلف اجلبال فت�سحب رداء 

ظاللها ببطء عن نواحي تلك املراآة.

تتمتع  بينما  اجلبال،  من خلف  يخرج  وهو  الهالل  روؤية  وتتاأخر 

�سفحة البحر �سهريًا بالليايل املقمرة.

فاإن  والدتي،  يف  �ساهم  ما  بقدر  ال�ساحل  هذا  فاإن  يل  وبالن�سبة 

اأمواجه متتعت بغالبية �سنني طفولتي و�سباي.

))) »�سالمة« تعني يف اللهجة اأي�سًا: احلياة.
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اأحالم  اأو  ال�رشود  واإذا ما كان ميلك خمزونًا من  املرء،  باأن  اأعرف 

بيت  واإىل  فيه  ا�ستيقظ  الذي  البيت  اإىل  بدءاً  يعود  ذلك  فاإن  اليقظة، 

الطفولة الذي تلقاه.

وبالنظر اإىل »غرفة طفولتي« الوحيدة، فاإن احلو�ض الوا�سع لبيتنا، 

كما  الظالل  وتوزع  احلو�ض،  ذلك  تتو�سط  التي  »ال�رشي�سة«  وتلك 

يوزع املاي�سرتو االأنغام واالأحلان، ي�سكل امل�رشح احلقيقي لتخيالتي، 

لكنه يف املقابل، ال ميثل حدودها. وال نطاق عزلتي الوا�سعة.

فلقد كان �ساطئ البحر منارة متوهمة لتلك العزلة وم�رشحًا الأحالم 

بالتاأمل مل  ُي�سمى  اأن ما  ال�سارحة حتت ظل »ال�رشي�سة«. رغم  اليقظة 

يكن وارداً يف حياة املا�سي تلك، واإطالقًا. فال�سبي مّنا مل تكن هنالك 

غاية من اإجنابه، اأو ُيقال ذلك له وبكل و�سوح ممكن، اإال لكي يعمل. 

اأو كما يقال: ».. كي ي�ساعد اأ�رشته على حتمل ق�سوة احلياة«.

كي  اجلبل  اأو  البحر  اإىل  اأقرانه  اأو  ال�سبي  ذلك  يذهب  يكن  ومل 

ي�ستمتع يف »اأح�سان الطبيعة«، هذه اال�ستعارة ال�سمجة التي ترددها 

يف  له  معنى  ال  املجاين،  الوقت  اأو  املتعة،  اإن  االأيام،  هذه  ال�سحافة 

تفكري ذلك املجتمع الذي ع�سته.

العمل �سيتعلم  اأن يعمل، ومن  ال�سفاهية«  ابن تلك »القبائل  على 

وي�ستمتع. فاحلرفة التي تتوارثها عن اأهلك، �سواء اأكانت حرفة �سيد 

الع�سل اأم حرفة �سيد ال�سمك، هي مفتاحك لتعلم مفردات الطبيعة 

باملقدار  يتحددان  و�ساأنك  قدرك  وبالتايل  �سلتك  اإن  معًا.  والوجود 
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اأ�رشاره فاإنك  اأو  اأما حني جتيده وتعرف �رشه  الذي جتيد فيه �سيئًا ما. 

تكون »االأ�ستاذ« اأو »النوخذا«.

املجتمع  ذلك  على  ُق�سي  اأن  وبعد  اخلليج،  واالآن، يف جمتمعات 

التقليدي )وبالذات ُق�سي على روحه) نالحظ، وباأمل كبري، اأن اجليل 

اجلديد منف�سل متامًا عن طبيعته.

�سيتوارد اإىل ذهن القارئ هنا اأنه منف�سل عن نف�سه، وهذا يف كثري 

البيئة  عن  الدوغمائي  احلديث  من  بالرغم  اإذ  �سحيح.  اجلوانب  من 

االآن، فاإن العالقة مع الطبيعة كانت تعني »معرفتي اخلا�سة ببيئتي«. 

واإن هذه العالقة مل تكن ومل تتكون اإال بالعمل.

اإن ما يجعل هذا اجليل اجلديد منف�ساًل ومنف�سمًا عن طبيعته )اأي 

ما يجعل احلديث عن البيئة دوغما) اأنه ا�ستهالكي. اأي ال يعمل. واأن 

عمله هذا، وتاأ�سي�سه ككائن »للوظيفة«، ال يجعل منه اإن�سانًا.

-7-

مائدة تلك االأيام كانت فقرية للغاية )متراً و�سمكًا) وكان البد من 

توافر القمح للخبز وتوافر االأرز وال�سمن، ولتوافر هذه املواد بالذات 

ال  وملا  الب�رش،  من  يرحم  ال  ملن  اأعمارهم  واملزارعون  البحارة  يبيع 

يكف عن التقلب كطبيعة بالدهم اجلافة، واإذا ما كانت هنالك نخلة 

و�سمكة وغنمة، فاإن احلياة تبدو الأولئك الب�سطاء اأكرث رغداً. بل اإن 

متتعهم بطيبات هذا الفقر اأقرب ما يكون اإىل الزهد اجلماعي.
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والبحر،  النخلة  على  كان،  اأو  يعتمد،  املنطقة  هذه  مطبخ  اإن 

وتتنوع طرق جتفيف ثمر النخل وتخزينه، كما تتعدد طرق جتفيف 

اأثمار البحر وتخزينها. وما مائدة تلك االأيام اإال تقدمي ذلك الطازج 

اأو املُخزن، النيئ اأو املطبوخ، اأو خلطتهما على تلك املائدة.

-8-

ككل ال�سبيان، اأو اأنا بالذات، كان على طفولتي اأن تعمل. واأظن 

اأن من اأب�سط ما كان ميكن اأن يفعل طفل مثلي يف ذلك الوقت، النمو 

.
(((

على حبال »ال�سغوى«

يبداأ من  ال�ساطئ احلقيقي لبحر خورفكان  اأن  اإىل  اأ�رشت من قبل 

ال�سغوى«  اأو »فن  ال�سيادين على طريقة  فاإن  لهذا  »املديفي«،  حينا 

يعتربون ذلك ال�ساحل املف�سل ملمار�سة ذلك الفن.

 ذكر م�سجد احلي وموؤذنه واإمامه خلفان مفتاح، فم�سجد 
ّ
هنا علي

»املديفي« القدمي كان بيت اهلل الب�سيط يف احلي.

وقرب  �سغري.  حو�ض  مع  وحمرابًا  لل�سالة،  م�ستطيلة  غرفة  كان 

 لل�سالة، واأمام جدار املغ�سل، يف مواجهة البحر، 
(((

املنارة »يتم�سح«

زرع االأعمى خلفان حناءة يف روحي.

))) »ال�سغوى«: طريقة �سيد حيث يتم االإحاطة باالأ�سماك التي ت�سل اإىل ال�سواحل بال�سباك 

ال�سباك من جهتني وهم  )االألياخ) وب�سكل ن�سف دائري، بينما يجذب ال�سيادون هذه 

يهزجون.

))) »يتم�سح«: يتوظاأ لل�سالة.
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خلفان االإمام واملوؤذن كان اأب�سط من امل�سجد، فلقد جاء من قرية 

جبلية تدعى »وادي �سي« مع اأخيه، و�سكن يف املديفي.

�سمك  من  عليه  يح�سل  ما  يوزع  االأخ حياته وهو  ق�سى حلي�ض 

على اأهايل احلي، بينما ال يكاد املوؤذن االأعمى يح�سل على اأحد يقوده 

من ع�ساه اإىل امل�سجد. كالهما غري متزوج، وال نعرف من اأين تعّلم 

خلفان الدين، ولن نعرف مل وهب هذان االأخوان حياتهما لـله، اأو 

»لال�سيء« ال فرق.

وعلى ما يبدو فاإنه بقدر ما كانت تلك احلياة توطد اأنظمة القرابة 

االأرواح  ت�ستوعب كذلك  فاإنها  من زواج و�سلف وخلف وغريها، 

االآخر  الوجه  االأخري،  يف  االأرواح،  فتلك  االأنظمة،  لهذه  املخرتقة 

لل�سجادة، اأي انها ال�سورة املقلوبة لنف�ض الن�سيج.

خلفان الذي مل يبق من جذوره اجلبلية اإال زرع حناءة بالقرب من 

املنارة، كان يجل�ض مع اأغلب رجال احلي على دكة امل�سجد التي من 

�سبع درجات اأو �ست، مبقابلة ال�ساطئ.

على تلك الدكة كانت تتوالد احلكايات، فلكل �سوؤال جواب على 

تلك الدكة، وجعبة االأجوبة كانت مليئة باحلكايات. ويف كل جواب 

حكاية اأعمق واأهم من كل جواب.

اأق�سم البَّناء )االأ�ستاد) �سيف مثاًل، اأنه راأى جاره املتويف طائراً يف 

ال�سماء. هكذا �سابحًا ك�سمكة يف بحر ال�سماء.

قربه  اإىل  عادتهم  كغري  ذهبوا  املتويف  ذلك  اأهل  باأن  ويزيد 
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فوجدوه حمفوراً بال جثة. هذا ما حدث، وعلى جميع م�ستمعي 

الدكة ت�سديق �سيف.

خلفان املوؤذن يوؤكد يف هذه احلالة اأن اجلن هم �سكان الهواء، واأن 

ما يتحدث عنه �سيف وارد. بل وارد جداً.

املتويف كان م�سحوراً يف االأ�سا�ض،  اإن  اآخر بدلوه فيقول  ويدلـي 

واإن وفاته كانت متثيلية كي يكون مب�ستطاع ال�سحرة اأخذه من اأهله، 

البحث  حيثيات،  من  �سبق  ما  منطلق  ومن  اأوالده،  على  ينبغي  لهذا 

عنه.

بعـد اأيـام، على تلك الدكة، نعرف اأن اأوالد املتويف ذهبوا فعاًل 

م�سري  يعرفوا  كي  اجلبال  يف  قرية  اأو  الباطنة،  يف  معترب  �سيخ  اإىل 

والدهم. خا�سة اأن االأم قد الحظت اأن طيفًا يزورهم، لذلك كانت 

تعد ع�ساء جيداً كل ليلة وترتكه يف االيوان )الليوان) اأو قربه، وهي 

متاأكدة من اإنه �سياأتي حيوان مل تره من قبل، فياأكل ذلك الع�ساء عن 

ا�سطحب  ما  اإذا  بالغرية  االإح�سا�ض  اإال  ت�ستطيع  ال  اإنها  بل  اآخره. 

ذلك احليوان اأنثى من �سنفه، اأو حتى من �سنف اآخر، لتناول ذلك 

الع�ساء.

بعد ذلك ُيقال اإن اأبناء ذلك املتويف تيقنوا اأن والدهم موجود يف 

اأحد كهوف اأو مغارات ال�سحرة يف اجلبال.

واإذا ما جاهر اأحد ب�سوؤال:

- مل ال يذهبون الإح�ساره؟
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فاجلواب اجلاهز لديهم اأن �سيخًا ما، من �سيوخ الدين القلة وقتها، 

وتخلي�ض  الكهـف،  ذلك  القتحـام  �سـرية  و�سـفة  باإعـداد  وعدهـم 

امليت / احلي من ال�سحر.

اجلميل يف مثل هذه احلكايات اأن امليت يبقى حيًا ومنتظراً لعدد 

بيته  زيارة  عن  هو  ينقطع  ال  عنه،  البحث  يكف  وحني  ال�سهور  من 

ظهور  على  ذلك  مت  لو  حتى  موته،  رغم  اأهله،  على  واالطمئنان 

القطط.

على  املُثارة  وحدها  هي  امل�سحورين  املوتى  حكايات  تكن  ومل 

تلك الدكة، ف�سوؤون احلياة اليومية جتري مناق�ستها هنالك بعد �سالة 

نحو  �ساخ�سة  وعيونهم  احلي  رجال  اأغلب  يجل�ض  حيث  ع�رش  كل 

امل�ستحيل االأزرق.

-9-

يف ع�رشيات ذلك ال�ساطئ تتهادى قوارب »ال�سغوى« وُت�سمى 

»العاملة«، وهي قوارب طويلة تت�سع ملا يزيد على ع�رشة جمدفني هم، 

على االأقل، من حتتاج اإليهم هذه الطريقة يف ال�سيد.

يتقدم هوؤالء اأحد ال�سيادين. ومن مكان مرتفع )قارب �سيد خارج 

اخلدمة، �سخرة، برميل، اأي �سيء) ير�سد حركة اأ�رشاب من اأ�سماك 

�سغرية ال يزيد طول الواحدة منها عن االإن�ض، وُت�سمى وهي ماتزال 

ية«. و»برية« ا�سم دال ومنا�سب، اإذ غالبًا ما تتبع هذه  طازجة بـ»الربَّ
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االأ�سماك ال�ساطئ اأو الرب، ولهذا فهي »برية« فعاًل.

تواجد  فقط  ير�سد  ال  الفريق،  املتقدم  ال�سابر،  ار  البحَّ ذلك  اإن 

ال�ساطئ،  من  مرتفع  على  تلك  وقفته  من  االأ�سماك  من  النوع  ذلك 

واإمنا مب�ستطاعه كذلك تقدير كميتها، وهل هذه الكمية ت�ستحق جهد 

ال�سيد اأم ال. وعندما يحزم اأمره ويقرر ي�سحب »غرتته« ويلوح بها 

لزمالئه يف القارب.

كما اأن تلك التلويحة تكون قد �سوهدت من قبل الرجال اجلال�سني 

على دكة امل�سجد.

ويذهب  احلديث  دعة  احلي  رجال  من  يريد  من  يرتك  هكذا 

للم�ساركة يف ال�سيد.

وتعتمد »ال�سغوى« على اأن مي�سك فريق من الرجال )اأكرث من اأربعة 

الفريق االآخر )الذي على  بينما يرمي  ال�سباك،  اأو خم�سة) طرفًا من 

القارب) بقية ال�سباك ب�سكل ن�سف دائري يف البحر، ومن ثم ينزل هذا 

الفريق ليكون الطرف املقابل. ومتى بداأ القارب يف رمي ال�سباك تبداأ 

حفلة »ال�سغوى«، فالقارب ُي�رشع يف تطويق االأ�سماك، وما اأن ي�رشع 

وكلما  وال�سيحات.  االأهازيج  تتعاىل  حتى  ال�سباك  جر  يف  الفريقان 

اأو�سك الطرفان على االلتقاء �ساقت ال�سباك على االأمواج واالأ�سماك، 

ال�سمك من  القادر من  يتقافز  البحر حيث  اإىل  فتنتقل عدوى احلفل 

هي  املتجمعة  البحر  لطيور  املجروحة  ال�رشخات  وتتعاىل  ال�سباك، 

االأخرى للم�ساركة. وكثرياً ما يكون ال�سيد وفرياً، خا�سة من اأ�سماك 
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ما  كل  جتمع  العيون  �سيقة  فال�سباك  وغريها،   
(((

و»العومة« »الربية« 

ُت�سادفه يف طريقها، لهذا فاإن كل �سبي من �سبيان تلك احلقبة كان 

ما هو  منها  االأ�سكال.  متنوعة  الأ�سماك  اأ�سماء عجيبة وغريبة  يعرف 

على �سكل �سندوق، واأخرى على �سكل �سيوف اأو �سكاكني، وغريها 

ممغنطة وم�سحونة بكهرباء غري الكهرباء. هذا غري »القرن�سوعة« وهي 

ت�سمية ُتطلق على ما ال ح�رش له من اأ�سماك ملونة و�سغرية مل يتفرغ 

ذلك املعجم البحري لت�سمية كل منها على حدة.

اأ�سماك  يتم فرز الكمية من  ال�ساطئ  اأن يتكد�ض امل�سيد على  بعد 

�ساحلة لالأكل واأخرى غري �ساحلة اإىل النوع املق�سود �سيده، وهو هنا 

اأو »العومة«، والتي تق�سم هي االأخرى اإىل املاأكول طازجًا  »الربية« 

فتوزع على امل�ساركني يف ال�سيد اأو تباع يف حينها، وتلك التي �سترتك 

للتجفيف. حني جُتفف »الربية« ُت�سمى »قا�سعًا« )تنطق: »جا�سع«)، 

العرب  ل�سان  كما جاء يف  واملنقب�ض  الياب�ض  فالق�سع  ف�سيحة.  وهي 

وغالبًا ما كان القا�سع ُيجفف يف تلك االأر�ض احل�سوية التي تف�سل 

ال�ساطئ عن البيوت، واإن يكن على جانب بعيد ن�سبيًا، حتى ال تهب 

على احلي تلك الرائحة العفنة لهذا النوع من التجفيف.

وهي رائحة حدت بالبلديات يف وقتنا احلا�رش اإىل منع ال�سيادين 

من التجفيف يف القرى لدواعي تن�سيط ال�سياحة.

))) »»الربية«: يقال لها بالف�سحى االأن�سوجة، اأو �سمكة الف�سة. وهي يف اللهجة »برية« عندما 

تكون طازجة و»قا�سعًا« عندما جتفف و»�سحناه« عندما ت�سحن، ويقال »للربية عومة« يف 

العديد من �سواحل املنطقة، اأما »العومة« فهي: ال�رشدين.
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 ،
(((

وعدا امل�ساركة يف جتفيفها ومن ثم جمعها وو�سعها يف »خي�ض«

اأغرا�ض �ستى، فهي لالأكل  فاإن »الربية« من االأ�سماك امل�ستخدمة يف 

)توؤكل طازجة وكذلك بعد اأن جتفف وتطحن لت�سمى �سحناه - من 

ال�سحن - ال توؤكل مع االأرز والليمون والب�سل) و�سماد، حيث ُت�سمد 

بها الكثري من املزروعات.

كميات  ب�سيد  قريب  وقت  معروفًا حتى  ال�رشقي  ال�ساحل  وكان 

كبرية �سواء من »الربية« اأو »العومة«، ي�ستهلك بع�سها حمليًا وي�سدر 

الفائ�ض من القا�سع واملق�سوع اإىل اخلارج.

-10-

يكن  مل  واإذا  ال�ساطئ،  على  نق�سيه  كنا  طفولتنا  من  طويل  وقت 

هنالك �سيد، فهناك انتظارنا نحن االأطفال لل�سيد.

لن اأحتدث عن الرك�ض خلف االأمواج كاأنها كلب األيف هارب، 

جبال  ونحت  وطرقات  بيوت  لبناء  الُرَكب  على  الزحف  عن  وال 

و�سماوات ور�سم فتيات وحدائق تاأتي اأمواج اأخرى فتم�سحها.. وال 

املتنوع  العجيب  ال�سوت  االأمواج، ذلك  عن ذلك اال�سغاء ل�سوت 

املتداخل املتوا�سج املرتاق�ض باأعماقنا.

لالنتباه واخليال. وكل يوم، يف كل  كل �سيء على ال�ساطئ مثرياً 

حلظة، هناك ما ي�ستفز العني اأو االأذن. �سابحًا يف البحر اأو حممواًل على 

))) »خي�ض«: مفردها »خي�سة«، وهي اأكيا�ض م�سنوعة من اجلوت.
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االأمواج اأو مطروحًا على ال�ساحل.

اأحتدث  ال  لغرائبيته،  ح�رش  ال  ال�ساطئ  على  االأمواج  تلفظه  وما 

الكري�ستالية  الكائنات  الفارغة، وال عن  اأو  اململوءة  القواقع  هنا عن 

ماء،  من  وثريات  قناديل  واالأحجام.  االأ�سكال  متنوعة  الالفقارية، 

مبجرد  اجل�سد  حترق  حرير  من  خيوط  �سفافة،  �سغرية  اخطبوطات 

مالم�سته.

ال�سغرية  الطافية،  االألواح  واإمنا عن  اأحتدث عن هذا فح�سب،  ال 

�رشب  الذي  البطيخ  عن  املتعفن،  وغري  العفن  الب�سل  عن  والكبرية، 

رحيقه البحر، وعن التفاح امللئ باملاء املالح كوجنة امراأة بدينة. عن 

علب غريبة وعجيبة مل يتذوقها اأحد على هذا ال�ساطئ من العامل. عن 

اأخرى  اأو  ممزقة،  ومالب�ض  واأحذية  مزخرفة  وغري  مزخرفة  �سناديق 

و�سكاكني  مالعق  عن  اأحد.  ي�سطدها  لن  �سغرية  اأ�سماك  فيها  تلهو 

وكوؤو�ض، عن اأ�سلحة ورمان كاأن حّباته من العيون الداخلية، من مقل 

خرجت  كانت  ما  اإذا  واأ�سماك  مده�سة  لطيور  جثث  عن  العميان، 

فاإمنا من املخيلة، وبقايا هياكل عظمية حليتان بعر�ض االأبواب الكبرية 

به  �ستُفر�ض  بعد،  عليه  تعرفنا  قد  نكن  مل  جديد  وافٍد  وعن  للبيوت، 

الطرق اأو ال�سوارع بداًل من »ال�سكيك«، وكان ا�سمه: القار.

لهذا فاإن الت�سكع على قارعة االأمواج متعة ما بعدها متعة، ثم ذلك 

اجَلْزْر الف�سيح ل�ساطئ حّينا، والذي اأتاح الأقدامنا ال�سغرية امل�سي على 

تر�سمها  التي  االأ�سكال  فرنى  البحر،  يف  عمقًا  �ساعات  قبل  كان  ما 
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ندو�ض  ورمبا  وُتخرجها،  ُتدخلها  التي  والقواقع  ومتحوها،  االأمواج 

على �سمكة متخفية يف الرتاب فتتكهرب اأح�ساوؤنا.

-11-

»مليون �شنجوب على ال�شاحل ف�شحة قدم»

�رسكون بول�س)1)

باليد،  االأ�سماك  �سيد  هو  كهذا  �ساٍف  �ساطئ  يف  اإغراًء  االأكرث 

وبقدر ما يف طريقة ال�سيد هذه من �سياع وقت وال جدوى، بقدر ما 

كانت ت�ستبد ب�سغاف اأرواحنا كاأطفال وتذيقنا طعم امل�ستحيل.

»�سنيوب«  )جمع  ولـ»ال�سانييب«  لنا  ملعبًا  كانت  اجَلْزر  م�ساحة 

اأو �سنجوب) وهي �رشطانات �سفراء ال توؤكل )�سمعت اأنهم يعاجلون 

ي�سيب  ما  وعادة  »البو�سفار«،  ي�سمى  مر�سًا  غليها،  بعد  بها، 

االأطفال)، وكان من عاداتها اأنها تختفي يف البحر اأثناء املد، اأما عند 

يف على ال�ساطئ. اجلْزر فتخرج متظاهرة بكرثة، وكاأنها ُت�سِّ

اآباٌر  كاأنها  متامًا  الرمل  يف  بيوتًا  لها  حتفر  هذا  م�سيفها  يف 

�سغرية، وكاأي عامل بناء دقـيق وجمتهد ُتكـد�ض الرمل امل�ستخرج 

من احلفرة ب�سكل اأقرب اإىل التل قرب باب بيتها، وبرتتيب مده�ض 

))) كتب ال�ساعر �رشكون بول�ض هذا ال�سطر على ورقة بينما كنا يف رحلة هو وال�ساعر حممد 

احلارثي واأنا اإىل ال�سارقة.
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حقًا.

اأذرعته  ُنحا�رشه فريفع  »ال�سناييب«.  باأحد  باال�ستفراد  تبداأ  لعبتنا 

م�سحك  ب�سكل  اخللف  اإىل  يرجع  وهو  التهديد،  ي�سبه  مبا  القار�سة 

ومبهج، و�رشعان ما يجد مهربًا فيهرول خمتبئًا يف حفرته.

اأن  ميكن  الذي  بالعمق  احلفرة  يف  وتوج�ض  بتلهف  اأيادينا  مند 

كبطن  الدافئ  البحر  رمل  باطن  نلم�ض  جنده.  فال  اأيادينا  اإليه  ت�سل 

حمامة تقعد على بي�سها، مندُّ اأيادينا يف املاء، يف املاء املدفون يف رمل 

ال�ساطئ، يف املاء املدفون يف املاء، مند اأيادينا فال جند اإال الرمل واملاء، 

لقد  اأين اختفى؟  املاء والرمل، ال جند »ال�سنيوب«. فقد اختفي.  اإال 

حني  هذا،  نزقنا  من  ي�سخر  كله  الكون  وكاأن  االأر�ض.  رحم  ابتلعه 

نلتفت وراءنا فنجد ال�سنيوب قد خرج بهدوء من حفرة خلفنا، وها 

هو يتجه بهدوء و�سجاعة لكي يختفي يف البحر.

عارم،  غ�سب  ينتابنا  العجز،  بذلك  و�سعورنا  هذا،  عجزنا  عند 

باالآبار، كنا ندك  املنطقة  الغازية يف هذه  وكما كانت تفعل اجليو�ض 

بيوت »ال�سناييب« تلك، معتقدين مبا ي�سبه الزهو اأنه ال ميكنها اخلروج 

وال الدخول اإىل ذلك القرب املائي بعد ذلك.

وغري »ال�سناييب« هناك النوار�ض التي كان يطيب لنا يف ال�ستاءات 

�سيدها مبا ُي�سمى »املعا�سي«، وكنا عادة ما ناأتي بالنور�ض امل�ساد اإىل 

البيت، فينظر اإىل ذلك ال�سجن بعيون ت�سبه الدموع، وميوت.

واإ�سافة اإىل »�سغوى« النهار هناك »�سغوى« الليل. واأتذكر كيف 
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يبداأ االأمر على وجه التحديد، »فالعامالت« )اإذا ما �سح هذا اجلمع 

لـ»العاملة«: قارب »ال�سغوى«) التي تريد هذا النوع من ال�سيد تبداأ 

بالتجمع عن الغروب قرابة حينا.

اأطارد  كنت  �سواء  ر�سدي،  متناول  يف  حينها  تكون  هكذا 

 اأو جال�سًا ا�ستمع مع االآخرين حلكاية من 
(((

»�سنيوبًا« على »ال�سيف«

خلفان مفتاح على دكة امل�سجد.

راك�سًا  اأحاذيه  بينما  البحر،  مي�سي يف  القارب وهو  تتبع  اأبداأ يف 

فيها  التي  املنطقة  اإىل  االأحيان  من  كثري  ن�سل يف  ال�ساطئ حتى  على 

بالتايل  عابرين  �سبق،  فيما  متامًا  مهجورة  كانت  وقد  االآن،  الفندق 

»جبل �سيدة« اأوجبل ال�سيدة، الذي حاول على الدوام اال�ستحمام يف 

البحـر اإال اأنه ف�سـل. ولقـد اأنهت احلياة احلديثة تلك املحاولة متامًا.

-12-

الليل على �ساطئ البحر يف تلك املناطق البعيدة عن البيت يبعث على 

الرهبة واخلوف. ومذ نت�سلم حبل ال�سباك كنا جنل�ض يف انتظار اإكمال 

القارب ل�سبه دائرته م�ستوح�سني ونرجتف يف ال�ستاء من الربد. لكن 

احلفلة تبداأ مبجرد ما ن�سمع من ينادي بجر ال�سباك، تنطلق االأ�سوات 

واالأهازيج، وتدب حياة اأخرى على ذلك ال�ساطئ املهجور، يف ذلك 

الظالم الدام�ض.

))) »ال�سيف«: ال�ساطئ، واملفردة ف�سيحة.
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ومن عامل »�سغوى« الليل لن اأن�سى ما حييت �سورتني اأو م�سهدين، 

اأولهما عندما كنا ن�سيد �سمك »البياح« )اأو البوري كما ي�سمى يف 

هي  الكثريون،  تذوقها  كما  ال�سمكة  فهذه  العربية)،  البلدان  بع�ض 

ملن ال يعرف �سمكة قوية وقادرة من منطلق هذه القوة وحدها على 

الطريان.

وت�سعر  ال�سباك  خناق  عليها  ي�سيق  حني  يحدث  كان  ما  هذا 

اأنها وقعت يف الفخ، تتحرك ب�سدة ثم تبداأ بالقفز على طريف �سباك 

حينما  يتحقق  الفاتن  امل�سهد  لكن  عالية،  �رشيعة  قفزة  »ال�سغوى« 

�سالل  البي�ساء.  ق�سورها  على  االأ�سواء  فتنعك�ض  مقمرة  الليلة  تكون 

من ال�سوء وجلبة من نور هي ما حتدثه اأرواح »البياح« احلرة يف ذلك 

الليل الهانئ.

لكن  احلياة.  وقوة  االأرواح  ووح�سية  اجلمال  منتهى  يف  م�سهد 

االإح�سا�ض به كان عليه اأن يبقى مكتومًا، فلو اأبديته الأولئك ال�سيادين 

الأ�سبعوك �رشبًا وهم يرونك مُتجد حرية يظنون اأنهم اأوىل بامتالكها 

من فردو�ض البحر.

الثاين  امل�سهد  لكن  تكرر.  كلما  امل�سهد  هذا  اأتذوق  كنت  خماتلة 

اأنا ال اأ�سدقه،  ق، حتى  اأبداً، بل وال ُي�سدَّ اأن�ساه، ال يتكرر  الذي لن 

رغم اأنه حدث ووقع وكان.

كنت غالبًا اأعود وحيداً من »�سغوى« الليل قاطعًا طريقًا مظلمًا 

اأحملها  االأ�سماك  من  ثقيلة  بح�سيلة  اأعود  ما  غالبًا  كما  وموح�سًا، 
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 ،
ّ
بقفري على راأ�سي، بينما مياه البحر و�سديد اخليا�سيم ين�سكب علي

اأمي كانت  فاإن  لهذا  املتداعية،  ال�ساطئ  اأم�سي على رمال ذلك  واأنا 

ويف اأغلب الليايل تخرج للقائي يف منت�سف الطريق.

وفري،  ب�سيد  »�سغوى«  من  عائداً  االأيام  اأحد  يف  كنت  وبينما 

وخطواتي تتعرث على ال�ساطئ من حمٍل ثقيل، فاإذا بي اأملح اأمي قادمة 

اقرتبت  كلما  ولكنني  اإليها  اأ�سل  كي  فاأ�رشعت  كعادتها،  البعيد  من 

تبينت وات�سح يل اأن تلك املراأة بدينة بينما اأمي �سعيفة، وكلما اقرتبت 

ذهب،  من  ثوبًا  تلب�ض  وكاأنها  �سوء  املراأة  تلك  من ج�سد  ي�سع  كان 

اأقرتبت كان قلبي يو�سك على التقافز من �سدري، متامًا كما  وكلما 

وقف �سعر روحي االآن، وكلما رويت هذه احلكاية..

وكلما اقرتبت كنت اأدرك اأكرث فاأكرث اأن هذه املراأة لي�ض لها عالقة 

بي وال باأمي وال بالب�رش وال بعاملنا »املعروف«، ال من قريب وال من 

بعيد.

وكلما اقرتبت كانت امل�سيبة يف ذلك االقرتاب.

اإرادة  اأم  البحر  اإله  الوقت:  األهمني يف ذلك  الذي  اأدري من  وال 

الروح اأم ب�سرية اخلوف باأن اأنزل واأم�سي مبحاذاة االأمواج.

توقفت تلك املراأة )هل هي امراأة؟) للحظة ثم ا�ستدارت وم�ست 

خلفي، كنت اأندفع اإىل االأمام من الرعب فح�سب، وال اأظنني كنت 

اأثناء هرولتي اأترك اأثراً كي متحوه االأمواج، الأن من كان مي�سي ظلي، 

واأين كلما التفت كانت روحي تتقدمني ويبقى ج�سدي فري�سة للحاق 

2- 3la Bab Mawja.indd   129 3/6/09   6:26:49 PM



130

بها، وكانت عيوين كلما التفت ت�سقط يف ج�سدي ويقودين الطريق. 

وكان الطريق يبدو اأطول من روحي التي مت�سي بال خطوات ولتتعرث 

يف جدران الظالم ومنخف�سات اخلوف.

معًا، وكنت  بهدوء وروية وهمة  اأراها مت�سي خلفي  التفت  كلما 

ال اأراين.

كنت موجة مذعورة ُقطعت من �سياق البحر وتتدحرج االآن بال 

زبد وال �سفاء وال ماء وال ملح وال �سماء وال موجة..

اإىل االأمام.

حفر  الرعب  لكاأن  الرهيبة  اللحظة  تلك  وا�ستطالت  طالت  لقد 

تلك الدقائق القليلة واأّبدها. ومل تنجِل اإال بال�سوء الكهربائي الوحيد 

على  روؤوفًا  متهاديًا  امل�سجد  منارة  ُتلقيه  كانت  والذي  حّينا،  يف 

ال�ساطئ.

حبل جناتي كان من �شوء.

االأعجوبة،  تلك  اختفت  حتى  والتفت  ال�سوء  عربت  اأن  ما  اإذ 

الرعب يف جويف  غمامة  وا�ستقرت  البحر  مياه  تتبخر  كما  تبخرت 

ومن اخلوف مل اأقل �سيئًا الأحد، مل اأذكرها واأتذكرها حتى بيني وبني 

نف�سي. وما اأن عدت اإىل البيت حتى األقيت »املزماة«، اأو ذلك القفري 

الكبري كيفما اتفق وا�ستلقيت على الفرا�ض ومنت ل�ساعات و�ساعات 

طوال.

نوم مل يحدث يف طفولتي كلها اإال مرتني، وكانت املرة االأخرى 
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 مدر�ستنا وكان ُيدعى امل�سلماين، كان يحبني 
(((

عندما مات »فّرا�ض«

واأحبه جداً وعندما عرفت مبوته عدت من املدر�سة مبا�رشة اإىل الفرا�ض 

ومنت نومًا طوياًل ال حلم فيه وال حركة وال يقظة، نومًا كاأنه قطعة 

على  �سالم  كاأنه  تلك،  ال�سوداء  املوت  لغرفة  زيارة  كاأنه  املوت،  من 

»امل�سلماين«.

-13-

كان الظالم كثيفًا و�سديداً وكثرياً ومنت�رشاً يف تلك الطفولة. ويف 

اأرواح منظورة وغري منظورة،  ذلك الظالم كانت تتكد�ض وتختفي 

اإال اأنها خميفة يف كل االأحوال. هذا ال يعني اأنه ال اأحد يتحدث عن 

يتقا�سم احلياة مع  النوع من الكائنات  النهار، فذلك  ظهور اجلن يف 

الب�رش، واحلكايات عنه متالأ االأحاديث، بل يكاد املرء التعرث مبثل تلك 

املخلوقات اخلفية وهو يجتاز هذا الطريق اأو ذاك.

راأينا  اإىل نخل جدي  واأمي يف طريقنا  وبينما كنت  ففي ظهرية، 

هناك  اأمي عن  بي  فابتعدت   ،
(((

»اأ�سخرة« ال�سواد يف ظل  من  كومة 

االأخرية من  العقود  احلكومية يف  واملوؤ�س�سات  املدار�ض  للم�ستخدم يف  يقال  ا�ض«:  »الفرَّ  (((

»فّرا�ض«  الق�سور  يف  العاملني  لبع�ض  يقال  كان  القدمي  ويف  »فّرا�سًا«،  الع�رشين  القرن 

و»فراري�ض«، ورمبا جاءت الت�سمية من كونهم يهتمون بنظافة الفرا�ض واالأثاث.

))) وجمعها: »اأ�سخر«، �سجرة �سحراوية، حليبية االأغ�سان، وكانت اأغ�سانها ت�ستخدم يف 

رمبا  باجلن،  اجلماعية  الذاكرة  يف  وترتبط  االأمرا�ض،  بع�ض  من  و�سفاء  الر�سا�ض،  �سنع 

ملظهرها املوح�ض واحلاد واأوراقها املفلطحة.
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وكنا  جنية.  الكومة  تلك  اأن  وتقول  يدي  من  بقوة  ت�سدين  وهي 

ك�سغار نلهو قرب امل�سجد من اجلنوب، وكانت هناك خرابة حتولت 

اإىل اأكدا�ض من الطني و�سخور متناثرة. وكنا حينما منر قبيل الغروب 

ن�سمع �سوت �سي�سان وعندما ن�ساأل ُيقال لنا اأن ذلك هو �سوت »اأم 

 املتخ�س�سة يف »كفخ« االأطفال، والتي ُيل�سق بها اأغلب 
(((

ال�سبيان«

ما ي�سيبهم من اأمرا�ض.

-14-

الدجاجة  ال�سبيان« تلك  »اأم  اأنا واأقراين من  يبدو جنوت  ما  على 

يف  نهائيًا  وا�ستقر  البحرية  اأ�سفاره  من  اأبي  عاد  وحينما  ال�ساحرة، 

تلبية  يف  عليه  ُيعتمد  �سبيًا  وغدوت  كربت  قد  كنت  خورفكان 

احتياجات املنزل.

البحر بقي  اأن  اإال  الكهرباء،  اأبي يف حمطة  َعِمل  بعد عودته بفرتة 

�ساغله الر وحي. لهذا كان يتحنيَّ كل فر�سة لكي يعمل يف متعلقات 

البحر، �سواء يف البيت اأم على ال�ساطئ. 

من  وغريها  وال�سنانري  باحلبال  مملوءاً  الدوام  على  بيتنا  كان  لهذا 

اأبي  يجل�ض  كان  الثياب  حتيك  الن�سوة  كانت  وكما  ال�سيد.  اأدوات 

ذلك  يعقد  اأو  ال�سنارة،  تلك  يعدُّ  اأو  ال�سبك،  هذا  يرتق  بحار  كاأي 

احلبل.

))) حول »اأم ال�سبيان« ميكن قراءة هام�ض -4-، �ض 5) من هذا الكتاب.

2- 3la Bab Mawja.indd   132 3/6/09   6:26:49 PM



133

البحري  فالفن  البحار يكمن هنا.  االأ�سا�ض من عمل  فاإن  وبظني 

جتده يف االأنواع العديدة لُعقد احلبال وخيوط ال�سيد، وتكاد تكون 

هذه الزخرفة والقدرة والذائقة يف عمل ال�سياد وهي ما يعك�ض مهارته 

اأنواع ُعقد احلبال يف ال�سفينة، ومل  وخربته. فالذي ال يعرف خمتلف 

اعتباره  العارفني  باإمكان  لي�ض  �سيده،  خيوط  يف  ُعقدة  كل  يخترب 

�سياداً.

اأي�سًا كان اأبي ماهراً يف �سنع »القراقري«. وكان يفرت�ض عادة ظل 

»ال�رشي�سة« يف و�سط البيت، غطاء القرقور اأواًل، وبعد ذلك اأر�سيته، 

ثم يعمل على مدخله. ويعرف من �َسِهد هذا »الن�سج« كم هو دقيق، 

وكم بحاجة اإىل مهارة و�سرب ال ينفد.

فال�سياد ب�سنعه »القرقور« ُيعد طاولة ُيقدم من خاللها الوليمة / 

به البنيوي  الطعم الأ�سماك القاع. لهذا لفت انتباهي على الدوام ال�سَ

التي  واالأ�سكال  القرقور،  منها  يتكون  التي  االأجزاء  بني  الوا�سح 

تن�سجها الن�ساء من �سعف النخيل كاأدوات لتقدمي الطعام اأو حلفظه.

اإن ال�سياد وبعد اأن ينتهي من �سنع »القرقور« يبحث عن »ال�سبا« 

)نوع من نباتات �ساحل البحر) كي يزين به الوليمة. ولقد و�سل االأمر 

الإح�سار  القيوين  اأم  اإىل  ال�سيارة  يوم يف  ذات  ي�سحبني  اأن  اإىل  باأبي 

»ال�سبا«، بعد اأن قلَّ وندر وجوده يف املنطقة ال�رشقية.

غري »القراقري« كان اأبي يعمل بني فرتة واأخرى على قاربه ال�سغري، 

ل«  »نعلِّيه«، من العلو، اأي نرفعه على ال�ساطئ لكي يتم دهنه بـ»ال�سَ
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، اأو ل�سد ثقوبه واإ�سالح ندوبه. يف مثل هذا العمل كنت 
(((

و»الودك«

كثرياً ما اأق�سى النهار متنقاًل بني البيت وحيث يجل�ض القارب مزوداً 

اأن  خا�سة  عليها.  اأعاقب  زلة  اأي  ارتكاب  متحا�سيًا  ينق�سه،  مبا  اأبي 

االأدوات امل�ستعملة يف هذه العملية، كانت خ�سنة وموؤملة.

اأما عن الطرق امل�ستخدمة يف ال�سيد فهي عديدة، وكان يعجبني 

. لكننا، يف كل مرة، كان علينا املرور اأواًل 
(((

منها »احلداق« و»اللفح«

 املرتوكة منذ فرتة يف 
(4(

 اأو اكت�ساف ما ا�سطادته »القراقري«
(((

»ملباراة«

عمق البحر.

قبل دخول املاكينات كنا جنذف حتى عر�ض البحر، وكنت اأمتع�ض 

�رشاً من التجذيف. ف�ساعدا اأبي القويان ميكنانه من ال�رشعة، ومقارنة 

بهما تبدو يداي املعتادتان على القراءة والكتابة �سعيفتني مما ي�سطرين 

اإىل بذل جهد اأكرب كي ال اأغ�سبه، خا�سة اأننا وحيدان يف عر�ض البحر 

وطوله.

واأخطاء  حماقات  من  ارتكبته  وما  �سيطنتي  الئحة  كانت  لقد 

جاهزة، وباإمكانه فتحها باأية حلظة ومعاقبتي كيفما ي�ساء اإذ ال طريق 

هذه  يف  عنده  عقاب  واأقرب  والطول.  العر�ض  ذلك  يف  للهروب 

))) ي�ستخرج من االأ�سماك الكبرية اأو احليتان ويتم به دهن خ�سب ال�سفن.

))) »اللفح«: طريقة �سيد بال�سنارة تعتمد على ال�رشعة، وت�ستخدم ال�سطياد اأ�سماك ال�سطح 

املهاجرة التي متر على �سواحل املنطقة كاأ�رشاب كبرية.

))) »املباراة«: من »بارى«: اعتنى، وهي ف�سيحة.

)4) جمع »قرور«: قف�ض كان ي�ستخدم من جريد النخلة واأليافها، وي�سيد االأ�سماك القاعية.
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احلالة اإغراق راأ�سي يف اللجة، كما حدث فعاًل ذات مرة، لهذا رمبا مل 

اأتعلم ال�سباحة حتى اليوم.

يف »اللفح« يزداد االأمر �سوءاً، اإذ اأن طريقة ال�سيد هذه تعتمد على 

 و»القباب« 
(((

�رشعة القارب. فحني تقرتب قطعان اأ�سماك »الكنعد«

 من ال�ساحل، يرمي ال�سيادون �سنارة خ�سو�سية على 
(((

و»ال�سدى«

اأو ج�سم  فم  ال�سنارة يف  تن�سب  اأو  »تلفح«  وي�رشعون حتى  القطيع 

واحدة من تلك االأ�سماك. ورغم التعب الذي ينتاب جمذف مثلي عند 

القارب  اخرتاق  يف  يل  بالن�سبة  والبهجة  املتعة  كانت  الطريقة،  هذه 

لقطيع االأ�سماك ذاك، واحلركات البهلوانية التي يحلو لتلك االأ�سماك 

لعبها عند مرورنا، والطيور التي كانت تتبعنا. وقبل كل �سيء ال�سيد 

الوافر الذي ُكنا اأحيانًا نعجز عن حمله دفعة واحدة اإىل البيت.

البحر  يف  ويتوغل  ال�ساحل  عن  يبتعد  حينما  ي�سعر  املرء  ويكاد 

باأنه اأ�سحى ُحراً من كل قيود االأر�ض. ت�سغر البيوت وتخف وطاأة 

اجلبال. وثم من يحمل اأو يتحمل قدميك )القارب اأو القارب على 

البحر) اللتني لطاملا اأَنّتا وهما حتمالن ج�سدك وتدبان على االأر�ض. 

لطاملا حاولتا الفرار من حتت ج�سدك ذاك، ودون جدوى.

من هناك، من وجهة نظر البحر، ترى م�سهد الياب�سة من خارج 

حرفة  يف  عليه  ويعتمد  باالإجنليزية،   King Fish له  يقال  مهاجر  �سمك  »الكنعد«:   (((

»املالح«.

))) »ال�سدى« و»القباب« و»الدجاجوه« من اأنواع اأ�سماك التونة.
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الدائرة، وتفكر مبعزل عن الرتاب، وتختفي اجلدران من داخلك.

وكاأنك ل�ست من الب�رش. تنظر من على هدهدة ماء التكوين، اإىل 

اأو  احلمري،  على ظهور  من  الفراغ  اأقدامهم يف  املتدلية  الب�رش  اأولئك 

اأولئك الذين مي�سون على �سيقانهم - يا للعجب - وهم عائدون اإىل 

بيوتهم قبيل الغروب، اأو خارجون منها قبل ال�رشوق.

وكنا من عر�ض البحر نرى �ساحل حينِّا، بل كل االأحياء امل�سكونة 

ذلك  رحم  يف  واختفت  اجلبال  عليها  انغلقت  وقد  خورفكان  يف 

�ض راأ�سه يف البحر بينما ترتاق�ض الطيور فوق  اخلفاء، ومنر بجبل ُيغطِّ

الراأ�ض كاأنها اأحالمه.

-14-

املف�سلة  ال�سيد  منطقة  كانت   
(((

و»الزبارة« »الولية«  قريتي  اأعايل 

ب�سفن كبرية  اإىل هناك  كنا منر ونحن يف طريقنا  ما  اأبي. وغالبًا  عند 

االإذن  منتظرة  العامل  اأقا�سي  من  جاءت  حديثة،  اأو  قدمية  �سغرية،  اأو 

لدخول امليناء.

روؤية تلك ال�سفن وم�ساهدة ال�سعوب التي ت�سكنها عن كثب �سفر 

للعني. وحينما يتوقف القارب وتكون الريح نائمة، ن�سمع من هذه 

ال�سفن االأ�سوات واالأغاين وهي تتهادى مرثية �سمت البحر املتموج. 

من هناك اأي�سًا كنا نرى بيوت القريتني واملزارع التي حتيط بها. ومن 

))) »الولية« و»الزبارة« من القرى املجاورة خلورفكان باجتاه دبا.
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بعد  يتال�سى  كي   ،
(((

»الطعمة« دخان  الدخان،  يرتفع  املزارع  هذه 

ذلك يف الف�ساء الالمتناهي. البحر من حتتنا �ساٍف ماوؤه طبقات على 

طبقات، �رشائح �سفاء على اأخرى. وكاأن اأعماقه مرايا مفتوحة على 

االأ�رش ار واآبار على االأنهار وكوى على الفي�ض.

اإنك يف »احلداق« )ال�سيد بال�سنارة) متد خيطك اإىل قلب البحر، 

وحت�ض اأ�سابعك باأنفا�ض اأعماقه وح�رشجاتها. �سبوراً جداً وم�سرتخيًا 

وها  فر�ستان،  فر�سة،  لالأ�سماك..  ال�سغرية  االأفواه  من  فر�سة  تنتظر 

هو اخليط يرتفع بالغنيمة.

نوع  حتى  املحرتفون  ال�سيادون  يعرف  االأوىل  الق�سمة  ومن 

اأن  قبل  اخليط،  عرب  معهم  وتتكلم  وتداعبهم  تالعبهم  التي  ال�سمكة 

يخدعها الطعم فتبلعه. ثم اأنهم يعرفون اأ�سنافها من حماوالتها البائ�سة 

واأحيانًا الناجحة يف التخل�ض من هذا الفخ.

كانت ال�ساعات الطويلة لل�سيد بـ»احلداق« �ساعات تاأمل و�سرب 

ونظر يف مراآة البحر وال�سماء كما يف مرايا الداخل والنف�ض.

الرزق مبفهومه الديني تعرفه على حقيقته يف تلك ال�ساعات، كما 

واالأ�سابع  والرياح  والبحر  ال�سماء  بني  االتفاق  تفهم احلظ يف ذلك 

واالإرادة  واملبادرة  والتفكري  والُطعم  والقارب  والتيارات  واالأ�سماك 

))) »الطعمة« وت�سمى اأي�سًا بـ»النفيعة« و»الفخار« وهي وجبة تطبخ لالأبقار )ي�ساعدها على 

ما يبدو يف در احلليب) وتتكون من بقايا العلف والتمر وغريه من االأع�ساب والنباتات، 

واأغلب الدخان الذي كان يرتفع يف ب�ساتني القرى قبيل الغروب يف املا�سي كان من طبخ 

هذه الوجبة.
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جثة  جمرد:  ال�سوق  دكة  على  ال�سوق،  يف  �سي�سبح  ما  ت�سطاد  كي 

�سمكة.

يف تلك ال�ساعات تعرب فوق راأ�سك الطيور متجهة نحو اأع�سا�سها 

على االأمواج، وتعرب اخلواطر التي ال مت�سي على االأر�ض. وتعرب مياه 

التي  واالأمواج  احلية  وخيوطها  وقناديلها  باأفاعيها  حتتك  من  البحر 

حتولت جروحًا اأو ابت�سامات، وتعرب من حولك اجلهات.

كنا يف االأيام التي ال ن�سيد فيها اإال القليل ي�ستبد بنا االحباط ويجثم 

فوق روؤو�سنا ظل اجلبل، لكننا غالبًا ما كنا ن�سيد كميات تكفينا طعامًا 

الأيام عديدة، وما يزيد نوزع بع�سه على اجلريان ونبيع بع�سه االآخر 

على املدر�سني، اأو يف ال�سوق.

اأكرث من  اأحيانًا  اأ�سيد  امل�سادفة وحدها كنت  اإىل  والأ�سباب تعود 

اأبي فتكون تلك اللحظة من االأوقات القليلة التي اأح�ضُّ فيها بالزهو 

يعّد  التي  الكثرية  البحرية  املمار�سات  من  واحدة  جاريته يف  اأن  بعد 

خبرياً بها.

اإذ  العالمة.  اأو  لـ»الني�سان«  معرفته  وقتها  يده�سني  ما  اأكرث  وكان 

كنت يف البدء اأ�ستغرب كيف يعرف مثاًل اأنه اأنزل »القرقور« يف هذه 

اإىل املكان  اأيام  اأو كيف يعود بعد  البحر،  بالذات من عر�ض  املنطقة 

ذاته بال�سبط، والذي �سبق اأن �سدنا فيه �سيداً وفرياً. بعدها فهمت اأنه 

يعتمد يف ذلك اعتماداً رئي�سيًا على »الني�سان«، فحني يتداخل جبل 

يف جبل وي�سالن اإىل نقطة م�سرتكة فذلك »الني�سان« وتلك العالمة، 
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وعندما يختفي بيت يف مزرعة اأو تتوارى تلك املزرعة خلف بناء اأكرب 

منها فتلك العالمة وذلك »الني�سان«.

اأجيد  اأبي يختربين يف هذه العالمات حتى �رشت  ما كان  وكثرياً 

حتديدها، ومن ثم قراءتها من جديد.

اإن معرفة اأ�سخا�ض من جيل اأبي بالبحر كانت معرفة عميقة للغاية 

وعملية كذلك. وكانت يف املا�سي توّرث من جيل اإىل جيل، وهي 

والنفو�ض.  والياب�سة  والبحار  والنجوم  باالأنواء  وجتريبية  حية  معرفة 

عرب  حت�سى  وال  تعد  ال  ن�سطاد  كنا  حيث  من  مرت  التي  فال�سفن 

الع�سور. �سفن من ال�سني واأخرى ا�ستعمارية من اأوروبا. ومن على 

واملب�رشون  والقرا�سنة  وال�سندباد  االأكرب  االإ�سكندر  عرب  املياه  تلك 

واالأ�سعار  والذهب  اللوؤلوؤ  عن  والباحثون  والفر�ض  الب�رش  و�سيادوا 

والنفط واملغامرات وامللح واملغر وال�سمك املجفف واخليول واأمريكا 

والتوابل والن�ساء والبخور واالأغاين والقهوة واالأحالم والبذور.

على  عثورهم  قبل  وجوههم  االأهايل  راأى  املياه  تلك  متوج  على 

الروحيني  املر�سدين  ابتداع  قبل  نفو�سهم  قيعان  يف  و�سبحوا  املرايا، 

حتى.

ت�سبيه  ميكن  كما  الرباين،  املداد  ت�سبيه  مُيكن  وحدها  البحر  مبياه 

اأجدادي  دماء  �سالت  االأمواج  تلك  على  باأمواجه.  الروح  اإيقاعات 

بيتنا  باب  على  طفولتي  �سالت  كما  متامًا  واأعمارهم،  ودموعهم 

املفتوح، اأو الذي كان مفتوحًا على البحر، فلقد كان ي�سعك يف تلك 
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البيت  باب  الباب،  على  املوجة  تدق  اأن  توقع  حلظة  اأية  ويف  احلياة 

وت�سغط على جر�ض  احللم،  باب  اأو  املخيلة  باب  اأو  اجل�سد  باب  اأو 

احلياة.
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-1-

من  اخل�رشاء  البقعة  تلك  يف  نخيٍل  ب�سع  اأمي  ورثت  اأبيها  عن 

خورفكان والتي يحفها ال�سوق من جهة البحر. وكان علينا مرة اأو 

مرتني يف االأ�سبوع قطع تلك امل�سافة الطويلة من حّينا حتى هناك كي 

نزور ذلك النخل ون�سقيه.

تلك الرحلة مع اأمي على االأقدام من اأبهج اأوقات ال�سبا واأكرثها 

�سعادته  البحر  يفرت�ض  بينما  مييننا  عن  بالظهور  النخل  يبداأ  اإذ  م�رشة. 

على ال�سمال. البحر الذي يك�سف وقت اجَلْزر عند تلك الناحية عن 

جانب �سخري مده�ض من ج�سده، وجتثو على هذا اجلانب الن�سوة 

ما  اأو  اأح�ساوؤه،  توؤكل  حمار  عن  بحثًا  اأحجاره  يقلبوا  كي  واأطفالهن 

ي�سمونه بـ»الدوك«. ولطاملا كان منظر الن�سوة بالثياب القروية الفاقعة 

واملت�ساربة االألوان وهنَّ ينتقلن بني تلك ال�سخور الداكنة قبل غروب 

ق االأب�سار. ال�سم�ض يثري م�سهداً خ�سبًا يُعمِّ

ويزداد الب�رش غنى لو كنت اأحد اأطفال اأولئك الن�سوة وترعى البحر 

معهن.  ال�سخور  وتقلِّب  خلفهن،  امل�سحوبة   
(((

»ا�سمادهن« خلف 

هنالك �ستجد من خملوقات البحر ما ال ُيعد وما ال يو�سف. باأ�سماء 

وبال اأ�سماء. جنوم وقنافذ. قواقع ومراجني وحالزين، بحريات ممتلئة 

كق�سيب ثمل، واأخرى �سفافة كاأنفا�ض يف مراآة.

اإنني اإىل اليوم ال اأ�ستطيع االإ�ساحة بذاكرتي عن ذلك الغنى املتناثر 

))) »اأ�سماد« جمع »�سمد«، وعن »ال�سمد« راجع هام�ض ) �ض 46 من هذا الكتاب.

2- 3la Bab Mawja.indd   143 3/6/09   6:26:49 PM



144

على جانبي الطريق الذي يقودنا اإىل نخل جدي، وُكنا غالبًا ما ندخل 

. وكانت تلك 
(((

اإىل تلك البقعة العزيزة على قلبي عرب »�سكة �سكينة«

ويخرتقان خورفكان،  اجلبال  من  ياأتيان  كبريين  واديني  اأحد  ال�سكة 

منتهكان كل ما لدى االأر�ض من قوة نحو البحر. اإال اأن ما يقلل على 

هو  بالفعل،  طويلة  اأمطار  هنالك  كانت  اأيام  اندفاعهما،  من  الدوام 

ات�ساع وطول جماريهما.

وكانت م�ساحة النخل الكثيفة تقع على جانبي الواديني، اأما »�سكة 

�سكينة« فهي »�سكة« للحظة متدفقة من الوادي يو�سك فيها على �سد 

اأنفه كي يقفز لل�سباحة يف البحر.

و�سميت بـ»�سكة �سكينة« تكرميًا ملطوعة. »ف�سكينة« التي حاولت 

تعليم »�سعب« هذا الوادي القراءة والكتابة ت�ستحق اأن ُيطلق ا�سمها 

»املعلومات  من  الكثري  اأعرف  ال  اأنني  ورغم  �سكة،  من  اأكرث  على 

الوادي  الغربي من  الواقف على اجلانب  البيت  التاريخية« عن ذلك 

واملكون من طابقني )ومن كان لديه يومئذ بيت من طابقني يظهر من 

�سي للدين كان  بني النخل االأخ�رش كموجة بي�ساء). فاإن من اأوائل مدرِّ

»ال�سيخ عبداهلل بن نا�رش« والذي طلع، على ما �سمعت من هذا البيت 

امل�سلمني  االأخوان  اإىل  الحقًا  انتمى  رجل  البيت  هذا  من  طلع  كما 

ا�سمه: اأحمد �سالح. واآخر اإخباري عنه اأنه كان ا�ستاذاً يف اجلامعة.

 يقابل »بيت العلم« ذاك، مزارع واأرا�ٍض كثرية تعود اإىل اأهل اأمي، 

))) »�سكينة« مطوعة ماتت وعن عمر مديد بعد اأن تذكرها يف هذا العمل وب�سياغته االأوىل.
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وتقع على �سفتي ذلك الوادي.

على ي�سار الوادي )للقادم من املديفي) تتناهبك الدورب ال�سيقة 

وامللتوية بني النخيل. وبداًل من اجلدران التي قامت تظهر يف االأحياء، 

بـ»االأح�رشة«.  م�سّورة  مازالت  طفولتي  يف  املزارع  تلك  كانت 

»االأح�رشة« التي حتولت بعد ذلك اإىل اأ�سالك. وكانت تلك االأ�سالك 

فاحتة هجران املزارع، وهالك النخيل.

اأ�سجار  تكن  ومل  غابة.  يف  يلهو  الب�ساتني  تلك  الداخل  الطفل 

 وحدها، واإمنا تطول بع�ض احلم�سيات 
(((

النخيل با�سقة و»عواويني«

الليمون  اأغ�سان  فرتق�ض  حتتها  اأما  االأفق،  املاجنو يف  وتتعاىل جذوع 

باأنواعه، واأ�سجار اجلوافة »املاأكولة واملذمومة«، والتي ُت�سمى يف هذا 

.
(((

ال�ساحل، وال اأدري ملاذا: »زيتون«

طبقات  فاإن  لغابة،  ت�سور  ككل  اأ�سح  مبعنى  اأو  غابة،  وككل 

الظالل واند�سا�سات اأ�سعة ال�سم�ض بني اأوراق االأ�سجار تعطي لتلك 

اللحظات املتدفقة اأ�سد متعها ذروة واجنراحًا.

من هنا فاإن الدروب بني تلك الب�ساتني هي املتاهة. وقد ال ت�سمع 

االأغ�سان  بني  الطيور  وانطالقات  الداخل،  وقع  اإال  رطوبتها  من 

واأ�سوات املاء واآالته.

))) مفردها: »عوانة«، وهي النخلة الطويلة واملعمرة.

))) من الت�سميات امللفتة يف هذه املنطقة، فال �سلة للجوافة بالزيتون على االطالق ال ف�سيلة وال 

�سكاًل، ومن الت�سميات امل�سابهة اأن يقال لنوع من احلم�سيات »االأترجن« بينما هذه الت�سمية 

ُتطلق يف ال�سام وغريها على الكمرثي والتفاح.
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من عا�ض تلك االأجواء ال يتذكر كيف يلعب املاء بالظالل، وكيف 

تلعب الظالل على املاء بالعيون فح�سب، واإمنا االأحوا�ض اأي�سًا حينما 

ُتغ�سل �سقاوة ال�سبا باملياه.

حتت االأ�سجار الظليلة كانت االأحوا�ض ملعبًا للبنات مع االأوالد. 

�سعورهن ت�سبح كي تهب الظالل املتمايلة على ماء احلو�ض كنوزاً من 

االأحالم مع االأج�ساد ال�سغرية الغ�سة املت�سابكة كاأ�سماك من الغيوم يف 

قطيع فوق املاء وحتته.

من 
 
وقد ُي�سهم الغراب بهذا احلفل »ال�سابئي« حني ُي�سقط »هنباة«

عٍل بني االأطفال الذين مل ُت�سبح اأج�سادهم اأج�ساداً بعد وال طفولتهم 

حجراً، وقد ازداد ت�سهي تلك »الهنباه« بعد اأن نقرها الغراب وفتح 

اأح�ساءها املكتنزة بلعاب ال�سماء.

ي�ساف اإىل كل هذا: الب�ساتني واأحوا�سها ودوربها، قرب منطقة 

لها  تبقى  مبا  م�سغولة  اأمي  ترك  باإمكاين  اإذ  ال�سوق.  من  النخيل هذه 

بني  اأظهر  حتى  النخيل  دروب  بني  كاأغنية  والتدحرج  اأجماد  من 

الدكاكني.

-2-

اإال بع�ض احللويات على ما ي�سبه  ل�سبي جاء من حي ال تباع فيه 

الطاولة ي�سعها اأحد االأهايل اأمام باب بيته، فاإن تلك االأ�سياء املتنوعة 

التي كان يحتويها ذلك ال�سوق )رغم اأنه كان يف بداية انفتاحه على 
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عن  االختالف  يف  الوقوف  وبهجة  الف�سول،  يفَّ  تثري  كانت  العامل) 

اأزقة احلي، حيي، والتي حفظتها عن ظهر قدم.

ونيلها.  احلرية  ي�سبه  وقتها  الدكاكني  تلك  بني  �سياعي  ولعل 

ولالأ�سياء التي ت�سرتيها، اإذا ما اأمكن ذلك، نكهة االأعياد.

وكان يف ذلك ال�سوق م�سجد قدمي ومكتبة �سغرية بجوار امل�سجد 

�رشطة  يف  قريب  وقت  حتى  َعِمل  مبارك  ا�سمه  مغامر  رجل  فتحها 

خورفكان.

كما كان يف ال�سوق قهوة تطل على البحر تدعى بقهوة القا�سي 

كنت اأرى فيها رجااًل جال�سني بوجوم واآخرين يتحدثون بينما تعلو 

، وما يبعثه من �سعال.
(((

اأحاديثهم »كركرة القدو«

كذلك كان يف اآخر ذلك ال�سوق فرع »للبنك الربيطاين«، واأتذكر 

قتل حدثت  االأول: جرمية  ل�سببني.  التحديد  املنطقة على وجه  تلك 

ه�سيم  يف  النار  انت�سار  خورفكان  يف  حكايتها  وانت�رشت  داخله  يف 

الفراغ. اإذ اقتحم اأحد الل�سو�ض مقر البنك يف اإحدى الليايل ومل يجد 

االأغلب  على  والذي  امل�سكني،  اخلورفكاين  احلار�ض  اإال  ليقتله  اأحداً 

كان ياأخذ اأجرته بال�سهرة، اأو باملعنى العملي بالقطعة.

ال�سبب الثاين: اختباء هذا البنك اإىل جوار مركز لل�رشطة اأزيل بعد 

مبنى يف  اأعلى  املركز  ذلك  معماره. وكان  بالرغم من جمالية  ذلك 

))) »القدو«: �سي�سة اأو نارجيلة �سيادي ال�سمك وغوا�سي اللوؤلوؤ يف اخلليج قدميًا، وي�سمع له 

�سوت عاٍل اأو »كركرة« عند تعاطيه.
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خورفكان حتى وقت قريب من نهاية �سباي.

واأمام ذلك املركز كانت تعر�ض اأفالم �سينمائية اأو وثائقية جتول بها 

 اإال 
(((

على النجوع �سيارات ما كان ي�سمى وقتها بـ»القوافل الثقافية«

اأنني ال اأتذكر اإال م�ساهدة الظالل لكرثة ما يحت�سد النا�ض اأمام قما�ض 

العر�ض الذي تظهر عليه ال�سور، متامًا كما �سيظهر املوتى اإىل احلياة 

يوم القيامة.

هو:  بو�سوح  وم�ساهدته  ح�سوره  اأتذكر  الذي  الفيلم  لكن 

»عنرتة«.

اأم�سك اأبي بيدي يف يوم من االأيام واأخذنا نقطع الدروب. اأقدامنا 

تتعرث باحل�سى وعيوننا باأوهام الظالم حتى و�سلنا بعد م�سري الهث اإىل 

ال�سينما التي ُفتحت حينها.

من االأف�سل اأاّل اأعي ما �ساهدته يف تلك الليلة. لكنه بالتاأكيد فيلمًا 

عندما  ذلك،  بعد  االأ�سف،  مع  راأيته  الذي  »عنرتة«  فيلم  عن  خمتلفًا 

كربت.

وعلى ما يبدو فاإن اأبي كان معجبًا جداً بدور �سيبوب. لكن ُخّيل 

عنرتة  اأبي  واأمامي  �سيبوب  اأنني  العر�ض)  ذلك  م�ساهدتي  )بعد  يل 

نقطع الفيايف يف اآخر الليل نحو املنزل.

))) يف بداية تكوين الدولة االحتادية كونت وزارة االإعالم ق�سمًا يدعى القوافل الثقافية، وكان 

مق�سده اأن تدور �سيارات على القرى واملحا�رش واالأحياء النائية الإلقاء حما�رشات تثقيفية 

وعر�ض اأفالم.
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يف اأحد االأيام كذلك كنت يف ال�سوق و�سمعت طفلني ال اأعرفهما 

موجته  واأن  اأيام،  بعد  خورفكان  على  �سياأتي  طوفان  عن  يتحدثان 

�ستكون اأعلى من مركز ال�رشطة.

املوجة  عن  ال�سورة  تلك  لكن  الطوفان،  هو  ما  اأعرف  اأكن  مل 

ال�سخمة مل تفارق ذهني من حلظتها.

اأحمله  �سخري،  خوف  داخلي  يف  ين�ساأ  كان  واأيام  ليال  طوال 

بتفاهة،  حياتهم  ميار�سون  حويل  من  بقية  اأرى  بينما  وحدي، 

وكاملعتاد.

وال اأدري ملاذا اعتربت ما �سمعته من الطفلني نبوءة و�رشاً يخ�سانني. 

 حتمل عذابها.
ّ
وككل معرفة من هذا النوع كان علي

اللحاف  عنه  يزيل  كمن  املوجة  تلك  حتت  من  �ساأهرب  كيف 

واأجنو؟

وطوال الليل كانت تركب على اأحالمي يف النوم اأمواج كبرية من 

االأوهام، وعندما اأ�ستيقظ اأرك�ض اإىل ال�ساطئ القريب كي اأطمئن على 

البحر فاألقاه كالعادة م�سرتيحًا يف جل�سته ُيداعب املوج.

اأملًا، واحلرية متزقني �رش  ينتفخ  يف حلظات اخلوف تلك كان قلبي 

ر فجاأة اخلروج من �سعادة احلجر. متزيق، كاأنها ماء قرَّ

كنت قد راأيت قباًل يف جو عا�سف غ�سب البحر. كانت اأمواجه 

مظاهر  اأ�سد  من  وكان  ال�ساطئ.  كثبان  تتخطى  تكن  مل  لكنها  كبرية 
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قد حاذت  �سفنًا خ�سبية وغري خ�سبية عديدة  نرى  اأن  الغ�سب  ذلك 

ال�ساطئ، اأو اأن تزور مياه البحر »الغليلة« وترفع القاذورات من ذلك 

احللقوم القذر.

حينها كنا جنهز األعابًا من مراكب اأو ن�سبح يف تلك املياه ال�سحلة 

مفت�سني عن اأ�سماء تائهة. واأحيانًا من�سك بطيور �سخمة ولكنها للغرابة 

ال تبدي اأية مقاومة تذكر.

يف  الطفالن  و�سفها  التي  كتلك  موجة  عن  قط  اأ�سمع  مل  لكني 

ال�سوق.

بعد اأيام انت�رش اخلرب يف كل احلي.

انت�رشت على رعبي ومل اأعد خائفًا حتى من الطوفان.

كنت اأعرف، وعيوين االآن ميلوؤها ال�سحك.

اأنف�سهم  وجمعوا  بيوتهم  من  ثمني  هو  ما  كل  جمعوا  الكثريون 

واأطفالهم وموا�سيهم وقرروا التح�سن يف اجلبال. بل اإن بع�سهم بات 

يف اجلبال فعاًل ليلة الطوفان املوعودة.

اأمي البطلة قالت:

- مادام اأبوك غري موجود فاإنني لن اأترك البيت اأبداً؟

فنمنا.

البحر  نحو  رك�ست  التايل  اليوم  �سباح  يف  ا�ستيقظت  عندما 

وم�سحت على اإحدى اأمواجه بيدي هاتني.. واختفت ال�سائعة.
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بعد اأن تنتهي اأمي من �سقاية »نخلها« تاأخذين من يدي لزيارة اأهلها 

التي تبداأ بيوتهم عند »ال�سفة« االأخرى للوادي. وكان اأقرب منزل اإىل 

»نخل جدي« منزل خالتي حليمة التي مل تنجب اإال ابنا واحداً �سمته: 

اأحمد، كذلك، والذي يكاد ي�سبهني جداً لوال »اختالف الثقافات«، 

وعندما كنا نذهب اإىل حي »الرفاع« مل نكن نزور اإال خالتي حليمة، 

رغم وجود بيت خالتي مرمي على بعد اأربعة اأو خم�سة بيوت من منزل 

االأوىل، فاأمي كانت يف خ�سام طويل مع خالتي مرمي مل ينته اإال مبوت 

فيهم  بناتها، مبن  اأو  اخلالة مرمي  اأبناء  تزور  وبالطبع فهي ال  االأخرية. 

تلك التي تزوجها اأحد اأعمامي. هذا العم الذي تتغري عالقة اأمي مع 

عائلته من فرتة اإىل اأخرى، اأما اأنا فلم اأكن على عالقة جيدة مع هذا 

العم اأبداً، ولعل ذلك يعود اإىل ال�سنني املبكرة من »طفولتي«، حيث 

�رشبني،  فاأبي  »الرفاع«،  وحتى  املديفي  من  باكيًا  اأو  ما�سيًا  جئت 

هربت  لهذا  النهار،  طوال  بـ»ال�رشي�سة«  وربطني  �رشبًا،  اأبرحني  اأو 

وجئت م�ستكيًا اإىل عمي، فما كان من هذا العم اإال اأن �سار ملكًا اأكرث 

من امللك فقام بربطي اإىل �سجرة طوال الليل، ومن يومها واأنا اأحمل 

نحوه »فجوة«، اأظنها متبادلة وحتى اليوم.

احلي.  ذلك  يف  تزورهم  كي  املعارف  ينق�سها  يكن  مل  اأمي  لكن 

مبغامراتي  اأقوم  كنت  كما  الزيارات،  تلك  يف  اأ�سطحبها  وكنت 

لكن  الطريق،  يف  اأ�سادفه  �سبي  اأو  �سبية  اأي  مع  كاللعـب  اخلا�سـة 
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كنت  التي  اللحظة  تلك  هي  حياتي  يف  موؤثراً  و�سيظل  ظل  الذي 

على  تلوح يل  مرمي  خالتي  فاأرى  حليمة  خالتي  بيت  من  فيها  اأن�سل 

طرف زاوية ال�سكة فاأهرع اإليها. لتعطيني كي�سًا من هداياها اللذيذة 

وتغمرين بحنان �رشيع، وكاأنها تتجنب اأن ت�سبطنا اأمي ونحن يف تلك 

»اخللوة«.

لي�ست  »الرفاع«  حي  يف  االآن  اأمي  اأهل  ي�سكنها  التي  واملنازل 

مهجورة  اأ�سحت  منطقة  يف  ي�سكنون  كانوا  لقد  االأ�سلية.  منازلهم 

الهنود  العمال  من  املزيد  الرخي�سة-  الأجورها  -نظراً  فيها   ويند�ض 

واإمنا  فح�سب،  مهجورة  املنطقة  ت�سبح  ومل  وغريهم.  والباك�ستانيني 

ا�سمها غدا من�سيًا.

 .
(((

ُيقال باأن ا�سمها يف املا�سي كان: »ال�سيبه«. ا�سم غام�ض متامًا

واأقرب جذر لغوي اإليها: »�ساب«. وبالفعل فاإن البحر حتى »ي�سيب« 

حتى البيوت يف املا�سي الذي ال اأملك االآن اإال تخيل اأمواجه اال�سم 

االأكرث ح�سوراً، رغم اأنه ال يعرفه اليوم اإال القليلون: »املهكة«. هذا 

ماذا  مقفاًل.  يكون  اأن  يو�سك  اأن غمو�سه  بل  غمو�سًا.  اأكرث  اال�سم 

رت. فّكرت كثرياً ومل اأجد حتى ب�سي�ض داللة.  تعني »املهكة«؟ فكَّ

ل اآدم، االأب املفرت�ض للب�رشية يعرف معناه، اإذ لي�ض من املعقول  بل لعَّ

ة« من القامو�ض حني علَّم  اأن ي�سقط ا�سم هذا احلي، واأن ت�سقط »املََهكَّ

اهلل اآدم »االأ�سماء كلها«.

))) عرفت الحقًا باأن »ال�سيبه« كان ُيطلق على احل�سن املبني من �سعف وجذوع النخل.
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امل�ستعمرون  ر�سمها  قدمية خلورفكان  على خريطة  اطلعت  ولقد 

الربتغاليون، واأرجح باأنَّ ذلك ال�سور الرئي�سي يف تلك ال�سورة هو: 

تراجعت).  اأنني  اإال  »حالية«،  اأكتب:  اأن  اأو�سك  )كنت  »املهكة« 

جهة  من  اله�سبة  هذه  يحّد  كان  متقدمة  فرتة  وحتى  اآثار،  وبالفعل 

الب�ساتني م�سجد ذو عمارة ملفتة. ولقد اأزيل ذلك امل�سجد القدمي اإالَّ 

اأنَّ �سورته مازالت متداولة وحتملها عملة اخلم�سة دراهم االإماراتية 

حتى اليوم.

ة« )كانت كثرياً ما ت�سبه  ولدت اأمي على االأرجح اأي�سًا يف »املََهكَّ

هذا اال�سم الغام�ض)، وكانت كثرياً ما جترين من املديفي لكي نزور 

معًا اأقاربها هناك. لكن ما اأتذكره عن ذلك احلي ما يزال غائم جداً يف 

راأ�سي، فلقد حدث ذلك يف ال�سنوات االأوىل من حياتي.

اأتذكر مثاًل رك�سنا مع اأطفال من اأقراين بني �سكة ذلك الركام الذي 

ونظراته  للبحر  املفتوحة جداً  العيون  -اأمام  والقائم  اأكرث  ركامًا  غدا 

االأمواج- على ركام. كما اأتذكر -واإن بو�سوح اأقل- م�ساهد اأخرى 

متفرقة حدثت يف ذلك احلي.

ة« )االأ يوحي هذا اال�سم بالهالك؟ على االأقل بالهالك  حي »املََهكَّ

؟ كثري من البيوت  ال�ساحك) ُيعاد ترميمه هذه االأيام، ولكن كيف يرمِّ

ة« مازالت بجدارنها ونوافذها واأبوابها. وبداًل  القدمية يف تلك »املََهكَّ

« الباقي ويكمله ح�سب متخيله عن كيف كانت  من اأن يقوي »املَُرمِّ

البناء من جديد واإن  ُيعيد  املباين قدميًا، يزيل »الباقي« متامًا، ومن ثم 
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يكن على ح�سب املواد »الطبيعة« اأو »البيئية« التي كانت هذه االآثار 

قد ُبنيت بها.

وعقود  ل�سنني  واقفًا  ظل  والذي  ة«  »املََهكَّ يف  مثاًل  اجلدار  هذا 

عديدة يف وجه كل الظروف العاتية التي مّرت عليه ياأتي املرم ليزيله 

وبقرار اإداري. يزيله كي يحييه. اأو هكذا يقولون. ولكن كيف حتيي 

�سيئًا واأنت متحيه. كيف حتييه واأنت تزيل عنه االأهم: مقاومته، قدرته 

على ال�سمود يف وجه تغريات اجلغرافيا وتغريات التاريخ، كيف حتييه 

واأنت تقتلع جذور روحه.

مثل هذا »ترميم«، ترميم زينة، واأمتنى اأال يتجاوز املباين »التاريخية« 

حتى يطاول الب�رش.

من اأبرز البيوت التي يعاد »ترميمها«، ذلك البيت الذي مازالت 

ذاكرتي حتتفظ ببع�ض الو�سوح مب�سهد ع�سته فيه.

ومنذ كربت واأنا ا�سمع باأنَّ هذا البيت ذا ال�رشفات البديعة واملطل 

على البحر هو »بيت امل�ستغل«، لكن ُيقال اأي�سًا بانه يف االأ�سا�ض كان 

املكنى  الرجل  ذلك  على  ال�سائقة  عند  باعه  وقد  اأمي،  من  جلدي 

بـ»امل�ستغل«.

اأتذكرين �سغرياً يف ذلك البيت، يف غرفة اأمامية تنفتح على االأ�ستاذ 

ميددون  وهم  عّدة  رجال  اأ�ساهد  واأتذكرين  اأمامية.  ب�رشفات  البحر 

حفرة  على  و»القباب«  »الكنعد«  الأ�سماك  الطويلة  »االأج�ساد« 

»اأج�ساد«  باالأخ�ساب عر�سًا وطوياًل. وقبل متديد  م�سقفة  م�ستطيلة 
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اأدري  ال  يرتكونها  ثم  ومن  وميلحونها  ي�رشحونها  تلك،  االأ�سماك 

لكم من الوقت. وباخت�سار كانت تلك الغرفة الف�سيحة و»اجلميلة« 

خم�س�سة لعمل »املالح«. اإذ بعد ذلك ي�سعون تلك ال�رشائح يف علب 

)قبل الُعلب ال اأدري مباذا كانوا ي�سعونها. رمبا ي�سعونها يف ُعلب من 

فخار) اأما �سديدها الذي يتجمع يف احلفرة حتت االأخ�ساب امل�سفوفة 

لكن  ي�ستخدمونه،  كانوا  مباذا  اأي�سًا  اأتذكر  وال  »�رشابي«،  في�سمونه 

رائحته وحدها التي تهبُّ االآن يف ذاكرتي كافية لتمالأ باحلام�ض ثمر 

كل اأ�سجار الليمون والربتقال واالأترجن.

-5-

طبعًا  ومازال  كان  حقًا)  غريب  ا�سم  من  له  )يا  »املهكة«  حي 

الغرب  عن  يف�سله  واد  خورفكان.   يف  الرئي�سيني  الواديني  بني  يقع 

)كاملديفي..) وواٍد يف�سله عن ال�سوق وال�رشق )ذلك الوادي امل�سمى 

»ب�سكة �سكينة«).

»�سكة �سكينة« اأي�سًا كانت تف�سل بني املزارع الكثرية التي كانت 

تعود اإىل عائلة اأمي )جدي واأخيه على اخل�سو�ض)، ولعل الكثري من 

مزارع  من  »الورث«  هذا  حول  يدور  عائلتها  مع  اأمي  خ�سومات 

اأبيها. واأذكر اأنها قالت يومًا باأنها ذاهبة اإىل القا�سي، فرك�ست خلفها 

املزارع، وحني و�سلنا  تلك  تتلوى بني  التي  الظليلة  االأزقة  تلك  بني 

اإىل تلك البقعة خلف ال�سوق، والتي فيها بع�ض اأ�سجار �سّبار و�سجرة 
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البقعة توقفت عند رجل قد  اإىل تلك   معمرة. قبل و�سولنا 
(((

»اأَْنَبْو«

ل عينيه. طاعن يف ال�سن قلياًل. اأمامه �سفيحة وعلى  �سبغ حليته وكحَّ

تلك ال�سفيحة ب�سعة اأوراق. ومل يكن لهاثي من الرك�ض خلف اأمي 

هذا  اإىل  للو�سول  اإال  النخل  لب�ساتني  امللتوية  الدروب  بني  امل�رشعة 

ما  اأمامه، والقلم الذي نادراً  الرجل. فلقد كان، باالأوراق املخططة 

عليها  يكتب  التي  »التنك«  و�سفيحة  االأزمان،  تلك  يف  تراه  كنت 

الكثرية.  �سكاويها  باإحدى  اأمي  ولقد جاءته  قا�ض.  مبثابة  اأو  قا�سيًا، 

كتب الرجل العري�سة ومن َثمَّ خّباأها يف جيبه. ومنذ ذلك الوقت واإىل 

االآن مل ت�سل تلك الر�سالة. فالربيد، مبا فيه الربيد الق�سائي، كان يرك�ض 

حينها على ظهر »�سلحفاة« االأوراق املتبادلة بني الوايل والرعية.

-7-

اأمي  مع  الوقت  اأق�سي  تنتابني حني  التي كانت  البهجة  تلك  غري 

»ممتلكات  من  لها  تبقى  الذي  ال�سيط  اجلزء  ذلك  ل�سقي  ذاهبة  وهي 

ي-، اأو اأثناء �سقيها، اأو  اأجدادها الزراعية الوا�سعة« - كما كانت تدعِّ

بعد االأنتهاء من ال�سقي ومن ثم التخطيط لطريق العودة.

اإذ يف طفولتي  اأي�سًا.  باأننا »قّيظنا« هناك  اأتذكر  فاإنني  غري ذلك، 

مقيظ  ُيرجتل  ومل  اأمي،  من  اأجدادي  مزارع  بني  »تقيِّظ«  كنا  املبكرة 

))) نوع من االأ�سجار البا�سقة قلَّ وجوده اأو اختفى االآن وال اأعرف مقابله العربي اأو االأجنبي، 

و»االأَْنبو« هذا نوعني: نوع يثمر ثمرة ت�سبه الزيتون اإال اأنها �سلبة ونوع يثمر ثمرة �سلبة 

مليئة ب�سائل خماطي لذيذ!!
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املديفي اإال بعدما توطد هذا احلي اجلديد -ن�سبيًا- كحي.

اأحد  ركبة  من  علينا  ُيطل  بينما  نقيظ  كنا  اأجدادي  مزارع  بني 

وكان  اأمي.  عم  بناه  املزرع ح�سن  لتلك  واملجاورة  ال�ساهقة  اجلبال 

تنظر  تكن  مل  ولو  الغابرة وحتى  اأجدادها  باأجماد  الفخر  الأمي  يطيب 

حتى للجبال. بل كانت تقول باعتزاز باأن ثم حماولة جرت من اأهلها 

الإجبارها على الزواج من اأحد اأقربائها حني تقدم اأبي للزواج منها. 

واأنها �سعدت حتى ح�سن عمها ومعها �سكني، مهددة باالنتحار اإذا 

ما مت اال�ستمرار على اإجبارها على ذلك الزواج.

هل اأحبت اأمي اأبي؟ اأ�سك. رمبا. ال اأدري. اأ�سك..

»النقبني«  اأولئك  كان  اأهلي،  كان  املقيظ،  ذلك  املزارع، يف  بني 

املقيظ  اأما  املقيظ.  ممار�سة  يف  ويبداأون  اأنيقة  »عر�سان«  ي�سنعون 

نهارات،  نق�سي  ما  كثرياً  وكنا  ال�سغار،  نحن  اإلينا  بالن�سبة  فحفلة، 

فوق  ال�سيقة،  املزارع  تلك  دروب  بني  من�سي  حني  بالظل  مغدقة 

مبا�رشة  وحتتها  املاجنو،  اأغ�سان  مع  الطويلة  النخيل  تت�سابك  روؤو�سنا 

تطلق اأ�سجار »الزيتون« )اجلوافة) والليمون باأنواعه روائحها الفذة، 

هذه  حياة  �سوت  م�سمعة   
(((

»الهندل« ذات  املاء  مكينة  تهدر  بينما 

املزرعة للمزارع االأخرى، وقربها ذلك احلو�ض ال�سغري حيث، مّرة 

اأخرى، تغرق اأويقات نهاراتنا من ال�سحك، وت�سبح اأع�ساوؤنا، �سبايا 

و�سبية يف ذلك الظل اجلاري، بينما قد مينُّ علينا الغراب، طائر ظالم 

))) مفردة اإجنليزية مبعنى املقب�ض.
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اأعلى االأغ�سان من �سجرة املاجنو العالية، بنقر  اإياه، وهو على  النهار 

ثمرة نا�سجة، ومبجرد نقرها، نقرة خفيفة، ت�سقط بني اأج�سادنا، يف 

املاء، فتاأكلها قبل اأفواهنا العيون.

-6-

اأو »�سكة �سكنية« اأحد االأيام يف  اأن�ساه من مقيظ »وادي«  مما ال 

م�سخمة جداً  طفولية  ذكريات  ب�سورة  اأحتفظ  ولعلي  املقيظ.  ذلك 

عن ذلك اليوم.

اليوم كان ممطراً  اأن ذلك  اإال  ال�سيف طبعًا،  املقيظ يف  كان ذلك 

عائلة  مع  موزة  خالتي  و�سول  ننتظر  املقيظ  عر�سان  يف  وكنا  جداً. 

هكذا   - جداً  ب�سدة  ب�سدة،  يهطل  املطر  كان  ال�سارقة.  من  زوجها 

امتالأ  قد  �سكينة«  »�سكة  وادي  اأن  ذاكرتي - حتى  ال�سورة يف  هي 

بذلك املاء الهادر نحو البحر، والذي له لون الطني، غري الوادي فاإنك 

وعندما تنظر اإىل اجلبال املحيطة بك، فاإنك ترى باأنه قد ظهرت لها 

عروق واأوردة طينية من قمة راأ�سها، وحتى اأخم�ض قدميها.

يف ذلك املقيظ، ويف تلك »العر�سان«، وحتت ذلك املطر كنا ننتظر 

اإذن جميء خالتي موزة وزوجها من ال�سارقة. واأن ياأتوا بـ»ال�سيارة«. 

مت�سي ال�سيارة على االأر�ض يف تلك االأيام بخورفكان فتلك اأعجوبة، 

اأما اأن مت�سي على املاء فذلك االأعجب.

نرى  فجاأة  »العر�سان«  اأمام  خالتي  جميء  ننتظر  كنا  الذين  فنحن 
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لة بكل ما ال ت�ستطيعه من البق�ض واللوازم واحلاجيات  �سيارة قادمة حممَّ

وهي ت�سبح يف املياه الطينية والغليظة لذلك الوادي، ولعلها احتاجت 

ب�سعة  من  قوية  �سواعد  اإىل  »عر�ساننا«  عليه  نقيم  الذي  املنعرج  عند 

رجال كي يجروا تلك ال�سيارة كالقارب اإىل تلك ال�سفة من الوادي، 

، ومعهم 
(((

ار« وعندما ا�ستقرت ال�سيارة على �ساحلها ذاك نزل »احل�سّ

.
(((

»ال�سوغات«

اأتذكره كذلك يف ذلك املقيظ ح�سور اأبي يف �سيف ما من  ومما 

تلك االأ�سياف. واأتذكر باأنني كنت اأنا وهو داخل »عري�سنا« يف ذلك 

اإليه،  اأنظر  اأراه اإال ملامًا نائمًا، واأن  املقيظ، وكان هذا االأب الذي ال 

يا  اإىل وجهه وجبهته، ولرمبا ت�ساءلت: من هذا  اإىل رقبته،  اإىل نومه، 

ترى؟

-7-

حول  ح،  اأرجِّ كما  اأغلبها،  يف  اأهلها  مع  اأمي  خ�سومات  تدور 

رغم  والتي  اأبيها،  اإىل  تعود  والتي  الكثرية  واالأرا�سي  املزارع  تلك 

النخل  من  �سغرية  بقعة  اإال  منها  االآخر  يف  متتلك  مل  خ�سوماتها، 

ا�سطرت اإىل بيعها، بعد ذلك،  مبا يقرب اخلم�سمائة درهم.

يعود ذلك اأواًل اإىل اأن جدي مل ينجب اإال بناتًا: منهم خالتي موزة 

ار«: من ح�رش املقيظ ومن �سهده، اأي املقيظون. ))) »احل�سَّ

))) جمع »�سوغة«: الهدية.
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ولهذا  عاقراً،  لكنها كانت  ال�سارقة،  من  الرجل  تزوجت ذلك  التي 

اأن  اإىل  بها  اأخرى، ورغم ذلك ظل حمتفظًا  تزوج عليها زوجة  لرمبا 

خالتي  ابن  ا�ست�سافها  فت«  »خرَّ وملا  و»خرّفت«،  بال�سن  كربت 

الكبري: علي، وظلت معه حتى ماتت.

فت اأي�سًا خالتي االأخرى: حليمة، اأم اأحمد، وهي التي مل تنجب  خرَّ

 �ست�سمح لها 
(((

اإال ابنًا واحداً، متامًا كاأمي التي ال يبدو باأن »اجللطة«

حتى بـ»التخريف«.

خالتي الثالثة اأنقذت اأي�سًا من »التخريف« مبوتها املبكر يف »با�ض 

احلج« لكنها اأجنبت العديد من البنات واالأوالد.

اأن  املفهوم  من  لهذا  جداً،  ذكوري  واملجتمع  عزوة«،  »االأوالد 

قنا طبعًا ذلك  تتال�سى ممتلكات بنات كاأمي و�سقيقاتها، هذا اإذا �سدٍّ

جدي  مزارع  فيه  ت�سف  اأن  اأمي  ل  تف�سِّ الذي  »اخلرايف«  االت�ساع 

وبيوتاته التي كانت.

الكبري  الرجل/ اجلدار  لذلك  يفتقدن  بنات  واإ�سافة لكون هوؤالء 

الذي قد ي�سد عنهن عوائد الدهر، فاإن ب�رش تلك االأزمان كانوا على 

االأغلب ال يعرفون القراءة والكتابة. ومن هنا بالذات ال يعرفون كيف 

�سجالت  يف  اأجدادهم  اأو  اآبائهم  اإىل  تعود  التي  االأرا�سي  ي�سجلون 

ال  الذين  اجلدد،  اأولئك  مع  باملقارنة  اخلرائط،  يعرفون  ال  البلدية، 

))) �رشبت اجللطة راأ�ض اأمي وج�سدها وهي ملقاة االآن على ال�رشير بال ذاكرة، بال حركة، بال 

حياة، من حلظتها.
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ت�سجيل  واأهمية  البلدية  يعرفون  ولكنهم  اخلط،  يفكون  يكادون 

رون اخلرائط«. االأرا�سي و»يقدِّ

اإىل  »القدمي«  املجتمع  االنتقال من  عند  والقيم  املراتب  تغري  ومع 

هذا املجتمع اجلديد، فاإن هوؤالء اجلدد ويف �سبيل م�ساحلهم ال�سخ�سية 

ال يرتددون يف حمو اأولئك ال�سكان القدامى متى ما ا�ستطاعوا، اإذ ويف 

مدراء  اأخذ   اليوم  كبرية  غدت  والتي  املثال-  �سبيل  -على  املديفي 

يبق  ومل  والأقاربهم،  لهم  فلاًل  وبنوها  االأرا�سي  واحلكومة  البلدية 

ل�سكان احلي القدمي اإال تلك البيوت ال�سعبية املهرتئة التي ُمنَّ عليهم 

بها قبل ثالثة عقود.

ير�سون بذلك فلري�سوا. ال ير�سون فليدقوا روؤو�سهم بال�سقوف 

التي ت�سقط االآن اأو �ست�سقط الحقًا على روؤو�سهم. اأو كما قال اأحد 

امل�سوؤولني الكبار لالأهايل حني قررت البلدية اإزالة قلعة مميزة وتاريخية 

من راأ�ض اأحد جبال خورفكان:

- من يريد هذه القلعة، فلياأخذها اإىل بيته.
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احلاجية  �سكنت  بيتنا  وبجوار  الطفولة،  تلك  يف  املديفي،  يف 

»عا�سة«. ال اأتذكر زوجها فقد تويف واأنا يف املهد، وبقيت احلاجية 

ر منه �سوى غرفة، غرفة واحدة كبرية على  يف بيتها الوا�سع الذي مل ُتعمَّ

طرف البيت، واأمام الغرفة »ليوان« اأو اإيوان. وحتت االإيوان »منامة« 

املاأهولة  باأنها امل�ساحة الوحيدة  مرتبة ونظيفة تبدو ملن يجل�ض عليها 

يف ذلك البيت.

وعلى ما يبدو فاإن احلاجية مل تكن بحاجة الأكرث من ذلك اإذ قلياًل 

ما تهداأ، فلقد كان �ساغلها وان�سغالها االآخرون، تق�سي يف منازلهم 

جل اأوقاتها، ناقلة الكالم واالأخبار واحلكايات من بيت اإىل بيت. ومل 

ي دخولها  ِبَع�سِ املديفي  اأو غريهم ممن �سكن  املدر�سني  تكن م�ساكن 

على احلاجية فهي قادرة على اخرتاق كل االأبواب.

تاأتي احلاجية وقت االإفطار والغداء والع�ساء. تاأتي ملفعة بالتقوى 

وتاأتي م�رشعة والهثة كاأمنا تطاردها ال�سنون اأو كاأنها مقدمة على عمل 

ال يوؤجل. وكان من اأكرث مظاهرها ر�سوخًا يف الذهن حملها لفنجان 

امل�سباح يف كل مرة  النظيف يف جيبها، وكانت ُتخرجه مع  قهوتها 

ت�رشب فيها من قهوة االآخرين.

وبقدر ما كانت احلاجية تن�رش ال�سائعات واالأقاويل، بقدر ما كان 

كان  اإذ  �سخ�سيتها.  حول  يدور  واحلكايات  االأقاويل  هذه  من  كثري 

هناك من يقول اإنها �ساحرة، وبحلفاٍن غليظ ي�سيف هذا املتقول اإنه 

لطاملا راآها يف الدروب وخلفها ترك�ض الهثة كالب عجيبة تختفي 
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مبجرد اقرتابه من احلاجية.

رئي�سيني:  ل�سببني  حتبني  كانت  بل  يومًا،  تخفني  مل  احلاجية  لكن 

و»دالئل  الربعي  ق�سائد  ان�ساد  يف   
ّ
علي االأ�سا�سي  اعتمادها  االأول 

اخلريات«، اإذ كثرياً ما كانت تاأخذين لتجل�سني مع جمع من الن�سوة 

كي اأتلو عليها هذه الق�سيدة اأو ذلك الدعاء. وكانت دموع احلاجية 

اأ�رشع من خطواتها اإىل البيوت.

اأما العامل الثاين فكان ال�سيد، فعن طريقي وحدي كان باإمكانها 

على  فهي  امل�ساد،  وكمية  ال�ساطئ  على  ال�سيادين  اأخبار  تق�سي 

على  قدرتي  يفوق  مبا  وتباغتني  البيت  باب  عند  يل  تكمن  االأغلب 

 
ّ
معرفة الكيفية التي عرفت فيها باأنني كنت على البحر، وتقب�ض علي

مبلاًل، متالأ وجهي ق�سور ال�سمك، ومبجرد ما تنتهي من التحقيق معي 

تدخل بيتها وتخرج بقفريها نحو البحر كي متلوؤه وتعود. ومبا اأنها مل 

اأين كانت  تكن تطبخ يف البيت، اأو هكذا كان يقال، فال اأدري اإىل 

تذهب بكل تلك االأ�سماك.

ويف ع�رش اأحد االأيام ا�سطادتني احلاجية واأنا اأرك�ض نحو البيت 

قادمًا من ال�ساطئ. اإذ رمبا يومها كنت األعُب على ال�ساطئ ف�سادف 

اأن ن�سبت حفلة »ال�سغوى«. ا�سرتكت مع ال�سيادين وبعد اأن انتهينا 

مل يكن معي قفري حلمل ال�سمك فعدت م�رشعًا اإىل البيت كي اأح�رشه، 

 احلاجية.
ّ
فقب�ست علي

مل اأتاأخر يف البيت، بل خطفت القفري وخرجت م�رشعًا. وحينها 
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كانت قد انتهت قبل اأيام االأ�سغال يف متهيد و�سفلتة اأو تزفيت �سارع 

الكورني�ض بني حّينا والبحر. وما اأن اقرتبت من ذلك ال�سارع امل�سوؤوم 

حتى وجدت احلاجية جثة ممزقة. الربقع يف �سوب، والراأ�ض ملقى يف 

ناحية اأخرى.

ال�سائخ  على ج�سدها  اإىل طحني ومرت  لقد حتولت »حاجيتنا« 

والهزيل �ساحنة. مل يبقي �سيء من ج�سدها اإال وتفتت. دماوؤها مالأت 

كل  يف  تطايرت  ثيابها  ال�سارع،  جانبي  على  الزفت  اأو  االأ�سفلت 

اجلهات.

ركبُت يف �سيارة اأحد اأقاربها اإىل مركز ال�رشطة فاأنا اأول من راأى 

احلادثة. لكن �سائق ال�ساحنة مر بعجالته الثقيلة على ج�سد احلاجية، 

�سحقها واختفى.

الب�رش من ال�رشق والغرب على �سارع كورني�ض  واليوم عندما مير 

الدم  القار وال  لهذا  ُقدم  الذي  القربان  بالطبع  يعرفون  خورفكان ال 

الذي �ُسفك من اأجل هذا التطور.

ل�ست �سد التطور ولن اأكون. ويبدو يل باأن احلاجية مل تكن تعرف 

�سيئًا ا�سمه ال�سارع ولذلك ده�ستها ال�ساحنة. لقد عا�ست حياتها وهي 

اأحد حني زرع  لها  يقل  باخلطر. ومل  اإح�سا�ض  اأي  بال  الدروب  تعرب 

ي�سحقها،  اأن  باإمكانه  بالذات  الدرب  هذا  باأن  بيتها  اأمام  االأ�سفلت 

متامًا كما باإمكانه اأن يو�سل اآخرين وباأق�سى �رشعة ممكنة الأي مكان 

يرغبون.
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ل�ست �سد التطور ولكني �سد ما ُي�سمى تطوراً وال ياأخذ باعتباره 

كروح  االأر�ض،  على  مت�سي  كمجرة  كمخيال،  كفرد،  االإن�سان 

تكمن يف كينونة الورد واملوج، ال يف االأرقام واالإح�ساءات واأعداد 

الرعايا.

�سد  ولكني  الكورني�ض.  �سارع  �سد  ل�ست  التطور،  �سد  ل�ست 

ال�سارع الذي مل تعرفه احلاجية جوابة الدروب، الذي مل يعّرفها على 

نف�سه، على حدوده، الذي �سحقها.

م�سهد اآخر ال يقل �سوداوية عن قربان احلاجية. فبينما كنت ذاهبًا 

اإىل ال�سوق م�سيًا على االأقدام كان ال�سارع حتى هناك اليزال يف طور 

الذائب  القار  من  ينتهون  حني  عماله  وكان  »الزفاتة«،  اأو  ال�سفلتة 

يرمونه على جانب الطريق. وعلى ما يبدو فاإن قطيعًا من االأغنام مر 

على بقعة من ذلك القار املذاب والطازج. جذبه هذا ال�سيء الغريب. 

تلك  م�سهد  كان  االأغنام.  اأرجل  على  القار  فتجمد  البقعة  دخل يف 

االأغنام وهي حتاول انتزاع اأقدامها من القار. كان م�سهد عيونها. كان 

م�سهد دفاعها عن احلياة ال ُيو�سف، وال ُيعرب عنه.

مل اأجروؤ على اقتحام القار وم�ساعدة اأية غنمة. ظللت واقفًا كظل 

يلب�ض د�سدا�سة، ظللت جال�سًا يف وقفتي اأ�ساهد ذلك املنظر الرهيب 

وارجتف.

ينتف�ض ج�سد الغنمة. ت�ستعل فيها الروح كما تع�رش الربوق اأح�ساء 

ال�سماء، تع�رشها وتلوكها )الرعد وحده كان يتحطم يف جويف) حتى 
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متطر مطر املوت لتذوب واقفة هناك، يف ذلك الفخ.

وبينما كانت االأغنام م�سلوبة يف القار، نظرت اإىل البحر اجلال�ض 

بجواري فوجدته منهاراً من البكاء. 

اآخر على  اإ�سفلتي  �سارع  اأقيم  الكورني�ض،  �سارع  اأن ر�سف  بعد 

»الغليلة«، و�سارع يف الغرب، يف ال�ساحة التي كان يخرج اإليها اأهل 

املديفي للمقيظ، و�سارع رابع يحد احلي من اجلنوب.

اأن  وبعد  التطور  لكن  االأربع.  اجلهات  من  بالزفت  احلي  �ُسّور 

م�ساكن  بنيت  فلقد  نف�سه.  احلي  على  ُيبق  مل  الت�سوير  هذا  من  انتهى 

�سعبية هناك يف اجلنوب الغربي وُطلب من ال�سكان االنتقال. لكنهم 

مل ينتقلوا كلهم اإىل ذلك احلي اجلديد. وّزعوا على مناطق عديدة يف 

امل�ساكن  من  املوجود  وح�سب  اأحيانًا،  رغبتهم  ح�سب  خورفكان 

ال�سعبية، وح�سب قرارات ال�سادة يف البلدية.

من  قليل  معنا  انتقل  اجلديد،  املديفي  حي  اإىل  اأهلي  انتقل  حني 

يف  املعمرة  »ال�رشي�سة«  نقل  باإمكاننا  يكن  ومل  القدمي،  احلي  �سكان 

و�سط بيت الطفولة، وال الطفولة التي بقيت ظاللها مترح على جدران 

البيت القدمي. كما مل يكن باإمكان اأمثال احلاجية نقل احلكايات، بتلك 

الفعالية والروح، يف هذا احلي اجلديد.

بانتهاء  اإيذانًا  االنتقال  اأو  التحول،  هذا  وكان  اختلف.  �سيء  كل 

الطفولة ومعاملها اإىل االأبد.

اإيجار  دفع  على  يقدر  ال  من  اأو  االآ�سيويون  �سكنه  القدمي  احلي 
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يرتفع. امل�سجد ُهدم وبنيت حمله بناية. حناءة املطوع خلفان التي لطاملا 

فاحت رائحتها على كفوف ال�سبايا واأقدام املعيدين ُقلعت وُزرعت 

حملها اأ�سجار حديثة وم�ستوردة. �سيف البحر حيث ترتاق�ض االأمواج 

على ركح الرمل اختفى خلف ال�سارع. اجلبال حتاول الهرولة، دون 

ل بقدرة  جدوى، حتى ال يتم القب�ض عليها. فكل جبل ُيقب�ض عليه ُيحوَّ

قادر اإىل اأ�سفلت. لقد طارت اجلبال، اأ�سحت كـ»العهن املنفو�ض«، 

�ُسحقت.

واإعادة   
(((

كمقاالت الكتاب  هذا  مادة  ن�رش  بني  ما  الفرتة  ويف 

اهلل  رحم  املديفي.  مات  لقد  القدمي.  احلي  اأزيل  ككتاب  �سياغتها 

املديفي واأ�سكنه ف�سيح جناته.

اأبوظبي

نوفمرب 2008

))) ن�رشت املادة االأولية لهذا الكتاب على حلقات يف امللحق الثقايف جلريدة اخلليج - ال�سارقة 

يف الفرتة ما بني )) يوليو 004) و7 فرباير 005)، واأعادت ن�رش تلك احللقات جريدة عكاظ 

اأحمد)  ح�سن  )حممد  »فرادي�ض«  موقع  احللقات  بع�ض  ن�رش  كما   ،(007 عام  ال�سعودية 

وموقع جهة ال�سعر )قا�سم حداد) االإلكرتونيني.
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